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ПЕРЕДМОВА. 
Приступаючи до виготовлення Українсько - російського 

Словника, видавництво „Горно*4 та упорядник вважали за 
потрібне вияснити, окрім усяких дрібніших, що-до розміру, 
наприклад, та инших техничних питань, також основне й 
найважніше питання про зміст і характер ці ого видання. 
Це порозуміння поклало на складача й його помічників б ль~ 
ше відповідальности, ніж це мало би бути, як би вони були 
просто пішли за українською словниковою традицією. З цьо¬ 
го погляду беручи справу, можна сказати, що в кожного 
народу єсть своя словникова чи лексикографична традиція, і 
всяка ініціятива в цій ділянці фатальним чином зазнає долі, 
детермінованої вже в попередній словниковій роботі. 
Певна річ, що ми ще не так швидко видихаємо вста¬ 

новлену в нас лексикографнчну традицію, бо в попередній 
праці закладено й дано головний та основний матеріял 
лексичного стану української мови. Традицію цю можна 
писати ще з XVI—XVII століть, коли тодішні лексикогра¬ 
фи давали „реченгя, а словенського на простий руський 
диялект и стоякова я і*4, або „нмсн толкованиє4*, головним чином 
пояснюючи слов'янську мову мовою ук|> аїнською „до вирозу- 
міпня люду простого**. Ця традиція тлумачення слів 
потяглася аж по наш час, і нема власне ніякої принципі- 
яльної різниці між словниками, наприклад, Левченка і Гііску- 
нова, хоч один—російсько-український, а другий українсько- 
російський. Так сомо в тому самому ряді стоїть і наш 
найбільший та найкращий словник Бориса Грїнченка, зовсім 
справедливо й вірно титулований як „Словарь україн¬ 
ської мови*4 (Словарь украинского язьїка), хоч формально 
він—словник українсько-російський. Справа в т* му, що наші 
лексикографи мали на увазі здебільшого збирання лексичного 
набутку української мови й користувалися мовою 
російською для пояснення значіння слова, тлумачен¬ 
ня його- Вони могли 6 удаватися для цього й до мови 
латинської, як це й робив один з учасників великого 
Україно кого словника („Кіевской Старини4', ред. Б. Грін- 
чешеа) П. Житецький, чи й до мови української,—в остан¬ 
ньому випадкові ми мали б уже де-яку підготовку україн¬ 
ського тлумачного словника і ближче підійшли б до пцходу 

і 



Передмова 4 ▼ 

на галявину з словникових методологичних негрів. Отже до 
цього часу українсько російські словник і були власне україн- 
ським4 тлумачними, користуючись російською мовою, відомою 
й поширеною на Ук >аїні. як допомічною в поясненню 
значіння слова- З російсько-укр іінськ ічи словни ами справа 
стала точніша від » усско-малороссийского еловаря*4 Є тС. 
Іимченка, що перший дав спробу російсько * українських 
паралелі«, і тепер мав своє завершенню та в пслючне значін* 
ня в „Русско * крашскім Словаре41 нашої Академії Н ук. 
До цього типу словни < і з можна записати також і російсько- 
українські словники О. Ізюмова, (\ Сдбалд іря та інші, щ> 
в міру спроможности намагаються давати практичні лексичні 
паралелі російсько-українські, а не вигол совуваиня сліз. 
Головним джерелом для всієї нашої лексикографичної 

продукції останнього часу, як для академичного так і для 
малих словників, являється великий словник української мнви 
Б. Грінченка, з його величезним і невичерпаним ще в нашій 
літерагурн.й мові реєстром. Так само й для цього Словника 
основним джерелом був словник Бориса Грінченка, але ха¬ 
рактер його інший, власне пе тлумачний, а пара¬ 
лельний; в цьому головне було зівд ння як для автора, 
так і дія його ствробпників. У випадках такого типу, я:< у 
Грінченка при слові Білісінький стоїть совершенно 
6 е льі й, а в іншім словнику дано очень бсльї н, ми з 
нашим принци ом — дати практичний словник 
у к р а ї н с ь к о-р осійських паралелі в, відповід¬ 
ностей — не матимемо іншого клопоту, як тільки напру-, 
ження де-якої уваги, і ставимо точну російську паралель 
до б і л і с і и ь к о г о, а власне, белбхонький, белСхо- 
н е к, І тільки, без жадних розвезлостей п »о ^совершенно 
белого, чистого, без пестрогьї белого, очень белого" і т. д. 
Так амо, шукаючи паралели до українського новотвору 
Безвірник, ми звичайно уникаємо традиційного в нас 
пояснення в такому роді — „человєк, не имеющий религи- 
озньїх убеждений*4,— але мусимо шукати в російському слов¬ 
никові і дати звідти одно слово; воно єсть, і це слово — 
б е з в е р. При слові Б і л у в а н ня у Грінченка стоїть: 
снимание кожи с убитого живот.юго,—і ми, очевидно, Ідучи 
за принципом чистої словникової паралели, мусимо дати 
слово—с вежевание. Правильність ц >ого шляху очевидна, 
бо інакше словник не дав би ніясоі допомог» в перекладі з 
одної мови на другу та до т^о ж ширив би облудну, ілюзорну 
думку про якігь особливі краси, переваги, багацгва*о чної 
мови перед другою, отже при‘^> езверхий з «місць: 1) не 
имеющий крьіши; 2) не имеющий вершини—після деяких 
пошукувань у російському толковому словникові ми дамо: 
X) безверхий; 2) безвершипньш. Одначе цієї методи, хоч 
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зона мав більше наближення до точности, не скрізь дається 
дотр ім %ги. Наприклад, Ба ц,- ц а—старший овечий пастух; 
але слід було б дати о*но слово, котре запевне єсть у росій¬ 
ській мові, але його не знає ні ск*а\ач, ні його тоза иші в 
.роботі, і відшукати в словникові Даля,в цьому безберегому мо¬ 
рі, коли нема д фоговказів у сам му слові,—не пощастило. Так 
само до слова Ґ и р л и ґ а просто не знайдено російської відпо¬ 
відно :ти, хоч воно єсть у Дзля з поясненням, та, на-жаль, не 
одним*словом. Проте й тут можливий де-який поступ від 
принципу тлумачного до принципу паралельности: здеб*ль- 
щого, ' О де якім розмислі, можна приточняти тлумачне пояс¬ 
нення, або просто його скоро ги ти. Б ир н а к палка с крючком, 
кого рою ловяг онец; краще в словни <у скала ги: посох с 
каютою для лов\и овец,—і нарешті досить було б ска атн 
^посох овчарньїи", бо це н «ближає те. мін до терміну, а не 
термін до неповного пояснення іпозниие: посох с дерев, 
клюкон для ловли овец за заднюю ногу) Таким чином треба 
думати, що справа характеру, напрямку й методи складання 
ц ого Словника, а разом з тим і труднощі цієї роботи, тут 
вияснені. Газом з тим треба признатися, що та е завдання 
осягнуте лиш у міру спроможности та в де-якій залежності 
від попередньої української словникової робоіи. ^ 

ІД з-до змісту чи обсягу цього Словника, то треба пам ята- 
ти, що 54 аркуші друку—це великий розмір ДЛЯ такого типу 
словників, але ра^ом з тим річ ясна, що в таких межах і не 
може бути мови про повну номенклатуру, про якесь набли¬ 
ження до розмірів тлумачного словника цієї мови, О гже 
доводитьс * робити селекцію, вибір, щоб словник у 
даних маячних межах міг уважатися за повний, зрештою й 
чотири томи нашого академичного словнина не дадуть повної 
номенклатури російської, бо навіть великий російський словник 
академичний і до ювненни Да^ь п теж не вичерпують. Іиасше 
кажучи, наш реєстр, чи, сказати б, лівий бік нашої ш іальти, 
уклад ївза методою добору, при чому, ідучи на реєстром 
Грінченкового слозника, уклада* керувався поикк то*° нега¬ 
тивною, себ-то стежив за тим, щб не в в і йде до цього 
Словника. Отже відходить, відвівається такий матері іл. 

1) Слові а рхаї« ні,. дівнІ, слова кол ішньої літературної 
мови, ЩО, не вважаючи на спроби відживлення від часу 
останньої їх фіксації, не прийшли до життя, до вжитку. Коли 
ми дещо з того призабутого матеріялу Й подаємо, то хіба що 
в мотивів, що бракує в сучасні і літературній мові » ід о- 
відного терміну, або давнє *лойо пнем ч і іншою прикме¬ 
тою в’яжеться з іншими живими словами, і в певнім зв яаку, 
гурті може ще піти в ужиток. , 

2) Діалектизми й прозі нціяаізмй здебільшого 
відвіяно а тої причини й за тою прикметою, що вони мало 
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вв’язані з близькими групами слів етимологично і, як самітні 
блудні одиниці, не витримають у боротьбі за існування 
проти новотворів, хоч би й гірше складених, та міцно з' інши¬ 
ми спорідненими словами зв’язаних. 

3) Ду же силі но доводиться обмежувати доплив слів чужих, 
в європейських мов узятих: їх могло би бути (ез кінця-краю 
в словникові, але їх треба пильнувати в кожній мові й дуже 
оглядатися, щоб вони не засмітили питомого зілля. Те, що 
гарне й органичне на своєму грунті, може на іншому широко 
піти в розріст, але часом бути тільки бур’яном. В Індокитаю 
на честь японської перемоги над російською армією під 
Мукденом здобули н поширили малу японську фіялочкуі а та 
на новому грунті пішла пошесним бур’яном і позасмічувала 
поля, степи й ліси й позагачувала річки та джерела. Отже ми 
пильнували, щоб для чисто практичних цілей відкидати слова 
чужі не тільки однаковозвучні в українській та російській 
мовах (гомоніми),—наприклад, ж е ст, к а ш н е,—але й почасти 
з варіаціями у вимові —ба рикада. Лишаємо слсва, що в 
нас різняться вимовою, правописом, прикметами роду чи 
іноді наголосу й деклінації: аналіз а, мільйон, барба¬ 
рис м и ін.ш* Очевидно, що чужі сло, а, не вживані в 
російській мові, а в нас, і особливо в Галичині, звиклі, треба 
подавати, - про їх чомусь наші теперішні словники забува* 
ють*“ЦЄ:в абстиненція, анальфабет, асеку- 
рація, інтерпеляція, інтабуляція, мсльду- 
в а т и, орієнтаці я.*. Але в принципі користувач 
із * ловника може сам зміркувати, що нема власне такого 
чужого слова, що, бувши в мові російській, не могло би бути 
і в мові українській. Піти ж тою дорогою, щоб для „ліпшого 
вирозуміння люду простого, українсі кого*4 при слові аеро¬ 
план давати російську відповідність—аероплан, І додавати— 
леїатеїьная машина, це означало би збитися на манівці між 
паралельним словником українсько-російським та енциклопе¬ 
дично-тлумачним. 

4) Вивідні граматичні форми й категорії довелося здебіль¬ 
шого опустити. Коли, напр , від Закудлати автоматичним 
доданням -ся в російській па* алелі матимемо те саме слово 
з тим самим-с я, то ми форми страдального стану не дода¬ 
ємо зовсім, і * о виводити форми Закудланий чи навіть 
З а к у д л у в а н и й, а далі прислівник Закудлано та 
абстрактний речівник Закудланіст ь.—це означало би 
тільки розгонити словника та ім онувати користувачеві мот¬ 
лохом вивідних форм, не зв язаних ні а яким новим значін¬ 
ням, тим більше, що кожний може сам собі довподоби нави- 
водити Цн* форм, як кажуть, ті сами гроші. 

прикметою позитивною можна так характеризувати 
процес складання і самий склад цього Словника: 
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а) До Словника повношувано всі слова з словника Б. Грін- 
ченка, що вживаються тепер або можуть уживатися в теперіщ- 
вій літературній мові, в мові наших устаної, по канце¬ 
ляріях, в ділянках техничних, продукційних і культурних. 
Як сказано вище, систему пояснення слів у Б Грінченка 
змінено на систему паралелів чи відповідностей,* у міру 

ро можи ост и точних; до ’ерміну підшукувався термін, а 
не толкуваннн слова. Кажучи при слові Ґирлиґа —ов- 
чарньїй посох чи при слові Бандура—вид лютня, торбан, 
ми допускаємося певної неточиости, але певної, відомої, 
відразу беручи ближчий вид, а не вказуючи тлумачним 
способом неокреслений рід цього поняття („длинная с клю- 
кои палка ові-чьего пастуха чи „особьій род музьїкального 
инструмента, * употребл. на Украине*). Здебільшого дається 
знайти точну однослівну російську відповідність до україн¬ 
ського слона чи терміну, в інших випадках доводиться ставати 
на менш точній/ гадаючи, що це справа часу, коли наші 
паралельні словники в зв’язку а розвитком матеріяльної й 
духовної культури ^відбиватимуть і більш окреслений, вираз- 
ний, удосконалений стан мови. Беручи до рук давній словник 
англійсько-французький Садлера, при РгориІЗІОП бачимо та¬ 
ке пояснення: Ь’асііоп"сЗе роизБег еп ауапї; в Ьагоиззе’а: 
Моиуетеги С]иІ рОи55Є СП ауагщ у Макарова: последо- 
вательньїе ударьі, как причина движения, и толкание; і в 

І найновішому, в Язикова-Дюшеня: толкание, подтнлкнвание 
вперед. Споріднене з цим слово ргореііег (від рґОреІІО, 
-риІ5і,-риІ5ит,-ЄГЄ штовхати, гнати, просувати наперед) вже 

вдмДґає довголітнього процесу скорочення пояснення, а в 
уожіїііі. мові може вцгдядатн зк пропелер, що має озна- 

-М^тИЯ“пР°пелер та Й ГОДІ 00тже нас^ розвиток культури і роз- 
іВДТОК^украІНС^І* ЛСКСШООГраф^ помежують ЗОВСІМ/ точно 

евц^іі^оредрчнірс і паралель||Иx,. 
-о '-Л рв Ник. Яа 6 ,6 ^ Ґ ато дорого матері ялу, Визбцрайоґо 
а.цоаого українського д иц с ^ в.ц л’гг. а укйа^- 

.ірської преси,.? сучасціїх нецелн^их практичних словників.' Прй 

№*** 
ИРа, хурядовця, ."вдЦір^Й!тцик* мх адкладйь 

Т9-Щ0. Отже подано головним нинрмр те," що може вима- 
.гдхи спрапки чи . вияснення . в .сучвснди ’цресі, загальній ! 
спеціяльшй, у наукову 

ЇЖн Гзма'м^^то^^Г^ ЦЙЙ а.' я і ? вда м ч, ^-тр ^^с^іврму^еоеюуа^і на рбсшсВке 
(Дасть інший з^ст, ;Цевдрм,?начщ^н. д^оч ^7^, »Гк &іі‘ти 
» *х>п ита (ехвть.галопом), в дослівному перекладі Ліе іа'>н 
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нічого. Тому фразеологичні вислови подаються тільки більш 
специфичні та допомічні в врояумінню керування слова, тим 
часом, як звичайні -звороти легко вроауміти а самого україн 
ського тексту. Ло дієслів дається здебільшого управління, 
керування в питальній формі—»ого, до кого, що, на що, 
_а це вже єсть шлях фрзасологичного словника-Лаються 
також основні форм-, принаймні не аналогичні росінським, 
відбіжні від них, що допомагає користувачеві мати основи; 
віхи відмінювання слова. „ р 
Товаришами в праці складача и редактора б\ли В. В. 1 лу- 

хенко, 1 М Зубків, А. А. Новосел цький, М. І Павловськиї , 
) . А Сумовський, Г. Г. Іитаренво, А- І Харченко, М. Ь. 
Чиксленко, І. Iі. Якубовсь-ий, що провадили: І) укладання 
основної номенклатури аа Б Грінченксм; 2) виправляння й 
переї обли вання задавнених чі неповних, чи неточ их, чи хиб¬ 
но (оброблених слів, а також фразеологічних висловів; -Ч до¬ 
повнюванні а но их джерел та 4) техничну редакцію рукопису. 
Джерела були такі: І) „Слгвярь української мови . що 

аібрала редакція ж рналу „Кіевская Старина , упорядкував 
я додатком вла ного матеріялу Борис і рінченко. 2) рукопис¬ 
ний мате,.іил акад А Кримського, ібиранни коло і-ти ро- 
кі у рідних околицях академика на Звинигородщипі 'коло 
5 СО слів- 3 контрольні експедиції по свіжий ма.еріял до 
творів Івана Франка, Л. І^артовича, М. Черемшини. К. Леп- 
яого, І* Левицького, С. І асі льченка, до газети „Пролетар¬ 
ська* Гравдя', де провадить я досить вдумлива праця над 
вироб « пням спеціяльно газетної мови (аокрема вихористгна 
власна абірка редектгра мови „Пролет. Правди М; Гладкого*, 
до ехни' ного словника В. Лубровського, до термінологи них 
словнчхів- хемичного О. Ь урилової та геологипного акад. 
11 ’Іутківського, до число них рукописних додатків М. Кома¬ 
рова М. ^ манцядо словника М Левченка, шо’ їх мені 
ласкаво надіслав Б. М Комаров, та до матері лів, що нале¬ 
жать В ву „Горно“. 4- Еткографичиї матеріяли Катері но- 
славщ ни, Кам’янеччини. Чернігівщини, П.діл-я, Київщини, 
що їх'"переглядав я аадояво юм ех. А М. Лобод-та ь 1 Пе¬ 
тро а з .Етнограф, комісії" АН. Між ними особливо 
цінні були збірки А. Ьержбицького з Катсрино. л вщинн 
та Л юр евича а Годілля. Невеличку збірку своїх власних 
записів прислав через П. М Білгскурського крилаш рибаль¬ 
ської артіли зсела Луфинки з-над Чорного моря N. І Сако- 
вич- шо нот^ ю я особливою приємністю. Пошу ування й вибір 
дали чи то нові ненотов ні в Б. Грінченка слова, чи нові 
значіння слів, чи додаткові • зн. чіння. Додатки вино ять 
подекуди показне число,—отже ва літеру „З" їх більше ти 
сячі на „І " коло двох тисяч основних слів, не ряхуі-авшн 
нового розроблення чи часто^ зовсім іншої ред- • її. а 
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разом біля ІП.ОуО доданих слів, а не дуже довгий чаг за¬ 
гальний огляд нашого лексичного надбанн і п жзаує и дає 
імпозантний та жи іий погтуя_ проти лексичного за іасу на¬ 
ших словників дореволюційної доои. 

і іч зрозуміла, що не всі новогаори й не все органично 
ровросле потрапить до нашого Словника, але здебільшого 
складачі намагалися тримати руку ні пульсі сучасного лек- 
сич нога стану української мови Річ зрозуміла, ідо в ко. 
не-єн ці-о складача не входить оцінювати більшу чи меншу 
легальність новоутвореного слова,—коли воно пішло и ужи¬ 
вається, український новохрещеник V моні має потребу лиш 
зна і и, що воно заодно, і знайти його в нашому Саовни^в. 
і вже, чи воно утворене 1е£е агпз, ч.і ШОСІо £І^ШЄ$ПСО. це 
справа не цього Сло ника й навряд, чи взагалі словникова. 

Іак уявляючи собі завдання й обсяг цього Словника, 
праиювали ми в найліпшій вірі, що він хоч в икшеь мірі 
задовольнить невідкладну потребу широкого громадянства ..а 
у країні в українсько-російському словникові, і Ці° 
кул .турний рівень цього громадянстві незабар м стане так 
високо, аж з явиться ноза Невідклична й не .ідкладна чогреоа 
вже в тлумачному великому українському словникові. 

Андрій Ніковськик- 



А 
А, сз,—1) а; 2) да, но, однако. 
А втім—а варочем. 3) разве. 
А не казав я?--разве а не 
говорил? 4) {гал і п. і 

А, межд,—а, ах, ох, ах, а- 
Абат, -та—аббат і 
Абдикація —отреченпе. 
Абетка—азбука. За абеткою— 

в алфавитном аорядке. 
Абй—1) лишь-бм; 2) (*ад.) 

чтобьі. Аби лиш(ень)—лпшь- 
бьі только. Аби-аби — лишь 
би кое как. Абй-хто—кто-ни- | 
будь, кто попало, всякий. 
Абй-що-а) нто-нибудь; б) что 
попало. Абй-ЯК—как-нпбудь, 
Абй-який- какой-нибудь, на¬ 
кой попали. А6Й-ДЄ — (лпшь- 
би) где-нибудь, Аби-коли—* 
когда - нпбудь, все равно • 
когда. Аби-куди — куда-аи- 
будь, куда попало. Аби-то — 
лишь-бьі^ как-нибудь. | 

Абй-х, абн-м (шд.З — чтобьі я.! 
Абищиця—пустяка, мелочь. 
Абй, сз. — 1) пли, либо. Абй— 
або—илп—пли, дибо—либо. 
Абб-що — что-ли, 2) разве. 
Або щй?—разве что? Абй Я 
знаю?—разве я знаю? 

Абрикбса, -си—абрикос. ! 
Абрис, -су—контур, набросок. 
Абстинент—воздержаьій яело- ; 

век, воздержннк. 
Абстиненція—воздержание. 
Абстрагування —абстрагирова- 
Абшайдер—абшейдер. (ниє. | 

Абшйд(т)—1) отставка; 2) уволь- 
ненпе. 

АбшитйваннЙ —отставленвьій, 
у вол енний в отставку. 

Абшитувати—увольнять в от- 
Аванс, -су—аванс. (ставку. 
Аванси—1) ден. ч. от аванс; 

2) почесть, предпочтевие; 
3) вежливое обхождение. 

Авансувати —авансировать. 
Аванту[ю]рник, . аванту[ю)рн- 

ст(а)—ававтюрист. (вми. 
Аванту[ю|рницький — ававтюр- 
Авантурнйчий — пряключенче- 
А вдйто р — аудитор. (с ки й. 
Авдієнція - аудиенцпя. 
Авела— увалень. 
Авжеж — 1) конечно, разу- 
меется; 2) (крон.) как-же^ 

Дві я цій НИЙ—авиациоивьій. 
Авкційний—аукциовньїй. - 
Авкці6н,-ну— аукаион. 
Аврукати—ворковать. 
Авряк—баран-семенник. 
Австріяк, -ка—анстриец. 
Автентичний — 1) подлинншй; 

2) достоверньій* 
Автентіічність—1) подлинность; 

2) достоверность. 
АвтобіографичниЙ — автобио- 
графпческий. 

Автогенеза—автогенез ис. 
Автодафе (нескл.)—аутодафе. 
Автодидакт, -та—самоучка, нз- 

четник. 
Автокефальний — автокефаль¬ 

ний, саліовозглазляющнйся. 
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Автократичний — автократпче- 
сквй, сам о властей й. 

Автомат, -та—автдмат; -тич¬ 
ин Й —автомати чески й. 

Автонбмія—автономна; -мич- 
ний—автономический. 

Автопанцер—броневпк. 
Автор, -ра—автор; -ський— ав- 

торский. [ньій. 
Авторизований — авторизовае- 
Авус,-су (іол.)—конец, аминь. 
Ага — 1) (ч&жд.) а, вот как, а 

что!; 2) (кар.) да, так. 
Ага-га, межд.—ого-го! 
Агакати —проиаоосить: ага! 
Агарський, агарянський — ту- 

рецкий, магометанскиЙ. 
Агарянин—турок, магометанин. 
Агел, -ла—сатана, дьявол. 
Агент и агент, -та—агент. 
Агентство—агентство, 
АгіЙ, межд,—тьфу* фу-ти! 
Агітаційний—агитациоввьш. 
Агітувати, -тую—агитировать. 
Агбв, агбсь, межд.— ау, алло! 
Аг Дв кати—аукать. 
Аграрний—аграрний. 
Агресивний—агресснвньш. 
Агрономічний — агровомтгее- 
скпй. 

Агу, межд.— 1) уже, вот; 2) 
(окрик) киш!; 3) см. Агбв. 

Аґрус, -су—крижовнпк. 
Аґрусівка—наливка, настойка 

на кршжовнпке. 
Аґрусовий—крьіжовничньїй. 
Адамашок, гшку—(ткань) рас- 
шитий атлас. [вать. 

Адвокатувати — адвокатство - 
Адде—1) (кар.) тут, здесь; 2) 

{межд.) смотри, вот! 
Аде,в межд.—сюда! 
Адже, аджеж, кяр.— 1) ведь; 

2) да, конечно. 
А дзус, адзуськи, брьісь, 
пошел, нсдьзя. 

Адй (іал,)—емотря! Адіт— смог- 
рите! Адіт-НО—смотрпте-ка’! 

Адміралтейство — адміралтей¬ 
ство. [твль. 

Адоратор — поклонник, обожа- 
Адорувати — обожать, покло¬ 

няться. 
Адреса—адрес. На адресу—по 

адресу. Під а-сою кого—по 
адресу кого (шутить). 

Адресбвнй—адресний. 
Адресувати—адрееовать. 
А дукат (шд. испорч.)—адвокат- 
Аж, сз.—1) так-что даже, даже* 

аж но [Працював, аЖ замо¬ 
рився]; 2) а, ан; 3) перед ко- 
личественньїм обозначеиием пе~ 
реводишся словом „цельгай 
[Аж п'ять хат згоріло]; 4* 

в значений еисгией мери ч.-л 
или край нею предела с пр&)~ 
лошми до, за, на персводитсг 
словом Мсамиіі" [Дійшов ад; 
до мбря]; 5) до тех пор сока^ 
пока не; С) п вот, накоееи 
[їдуть, ідуть, аж бачать 

і хату]. Аж поки—до тех пор 
пока. Аж бсь, аж ісьде, аж 
бсьдечки, аж 6т/аж 6т де— 
вот, вот где. Аж он, аж 6и- 
дечки—вот там. Аж бсь коли, 
аж 6т коли — вот когда. Аж 
гульк —как вдруг; глявьі 

А же ж , кдр.—конечл о да, ну¬ 
да, разумеетея. 

Азотистий—азотистий. 
Азбтовий—азотний. 
Азотовокислий — азотнокислий. 
Аїр (бот,)^апр. 
Ай, межд.—ай. 

ц.А й стра—астра, [студент. 
Академик—1) академик; 2) (іал). 
Академічний—аскадемпческдЙ- 
Акання—акавае. 
Акахвист,-та—акафист. 

* Акварсдя—акварель. 

Акваріюм—Ам пестувати 

Акваріюм, -ту—аквариум. 
Акліматизування — акклимата- 

задня. 
Акліматизувати—аккяиматизп- 

ровжть. 
Акомпаньямент, *ту — акком- 

паипмевт. 
Акомпаньятор-аккомданиатор. 
Акомпаньювати—аккомдавиро- 

вать. ^ [ниє. 
Акредитування—акредитирова- 
Акредитувати—акредитировать. 

Аксамйт, -ту—бархат. 
Акт, -ту—акт, действие. 
Актив, -ву—актив. 
Актор—актер; -рка, актриса— 

актрпсса. 
Актбрство—актерство. 
Актбрський—актерский. 
Акумулювати-аккумулпровать. 
Акурат, нар. — точно, как-раз, 

в самий раз. 
Акуратний — 1) акку ратний, 
одрятпий; 2). старательїшй, 
псп])авньін. 

Акуратність—1) аккуратеость, 
оирятность; 2) старатель- 
дость, псправность. 

Акустичний—акустичесний. 
Акушер — акушер; -ка — аку¬ 
шерка. 

Акушерувати—аку шер ство вать. 
Акцент, -ту—1) акцент, иро- 

дзїіошение; 2) ударение; 3) 
усплевпо. 

АкЦентбваний — 1) акцевтпро- 
вааний, с ударенпями; 2) 
(переноси.) подчеркоутий. 

Акцентувати — 1) делать, ста¬ 
вить удароано; 2) (переноси.) 
подчеркивать. (ний. 

Акциз, -зу—акциз,-ний—акциз- 
Акційний—акдоонорний. 
Акиіонарій, -Ія— акаир/іер. 
Акція —і) акцпя; 2) действпе, 
доятельиость; 3) двилсенае. 

Але—1) (союз) но, однако, вдро- 
чем; 2) (межд.) ну, вот ©ще, 
толкуй! 

Алегоричний —аллегорический, 
Алізарйна—ализарин. 
Алімект,-ту (юридадименТьі. 
Аліянс,-су—альянс. 
Аліянти—союзники. 
Алмаз, -зу — алмаз, брильянт. 
Алюміновий — алюминиевий. 
Алюрний —аккуратньїй, опрат- 

ний. 
Алябастер, -стру—алебастр. 
Алябастровий — алебастровий. 
Алярм, -му—тревога. 
Альбо (сшарин.) — илв, либо. 
Альгебра — алгебра; -ричниіЧ — 

адгебраическпй. 
Алькалоїди,-дів—алкалоиди. 
Алькйр, алькбв—альков, отде- 
денная перегородкой ком- 

Алькогблик^-алкоголнк. [натка. 
АлькоголЬм, -му—алкоголизм. 
Алькргбль, -лю —алкоголь. 
Альт< -та — альт. Альта спі¬ 

вати—петь парт я ю альта. 
Альтан(к)а—беседка (садовая). 
Альтембас—парча. 
Альтруїзм, -му — альтрупзвь 
Альтруїстичний — адьтруисти- 

І ческпй. 
Альфабет, -ту—алфават. 

Альхемія—алхпмпя. 
Аматор—любитель* аматор. 
Аматорський — люб итедьсий. 
Амбараш — затрудиенпе. 
Амбасада—посольство. [Виє. 

1 Амбіція — самолюбне, тедееда* 
• Амебна—амвон. 
Амбулатбрія — амбулаторна; 

-рний—амбулаторний. 
Амідокваси—ампдокд слоти. 
Амінь — 1) амиаь; 2) конед, 

капут. 
Амне|і СТІН—амнпстия. [вать. 
Амнсіі]стувати — амнистиро- 



Амон(і)як» -ку (тим,)—амшак; 
•ов и Й—ам м и ач ньі й. 

Ампутувати—амп у тировать. 
Аналіза—-апализ. 
Аналізувати—аналнзпровать. 
Аналітичний — авалитпческпй. 
Анальфабет, -та-неграмотньїп. 
Анальфабетичний — безграмот~ 

аьій 
Анархізмі -му—анархизм, 
Анатема—анафема. 
Анатомувати — анатомировать. 
Анахтема (бранно)—анафема. 
Анахтемський—анафемский. 
Ангідрит, -ту (ям.ч.)—ангидрпд. 
Андрус (іод,) — улилник, бро- 
Анекдбта—анекдот. [дяга 
Аніж, сз.—нежели, лем. 
Анікогісінько — нлкого реши- 

тельно. * 
Анімізм, -му—аннмизм. 
Антигромадський — антиобще- 

ственішй, 
Антимбн (хим.) — антпмонпй, | 

сурьма. [тпзм. І 
Антисемітизм, -му—антисеміт- 
Антисоціальний —антнсоциаль- 

нь,й. (ственньїй. •« 
Антихудожній — автихудоже- 
Антбнівка (бот.) — антоновка. і 
Антрацит, -ту—антрацит 1 
Антрепренер—антрепренер. 
Антрепренерування —антрепре- 
Ану, межд.—ну-ка! [верство, і 
Анулювання — аннулирование. 
А нул юватн—анеулировать. 
Анцйболот(ник) * - чорт, нечп- І 
Анцихрист—антихрист. ГстьіЯ. 
Апаратник—аппаратчик. 
Апелювання — анпелпрование. 

Апелювати ,-люю-аппелпровать. 
Ап«ІЯ^іГіНИЙ ™ аппеляцнонньій. 
Апогей, -гею—апогей. 
Апотебза—апофеоз. 

% * * — аптека 
Аптекар, «.ря—аптекарі». 

Аптечний—аптекарский. 
Аранжувати—І) аравжировать; 

2) устраивать. 
Арапгй,-ія—квут, нагайка. 
Аргумент, -ту—аргумент, 

і. Арешт, -ту — 1) арестованпе, 
арест; 2) (помєщепие) аре- 
ставтская. Віддати, взяти 
ДО арешту — заключшь под 
стражу. 

Арештант, -та—ареставт. 
Арештантський —арестантскип. 
Арештовувати, арештувати— 

арестовьіватц арестовать.. 
Арештування — арестованпе. 
Ар’єргард, -ду—арьергард. 
Аристократичний — аристокрп- 

тлческнй, 
А ритм етика—арифметика. 
Аритметичний — арифметиче-» 
Арідник (гал.)—чорт. [скпй. 
Аркан 1) гуцульскпй круго¬ 

во іі танед; 2) (веревка) аркан. 
[ Арканити—арканить. 
Аркуш—лист. Книжка на три 

аркуші друку—книга в трох 
печатних листах, 

А р ку ш е в ий—л вето вод. 
Армата—артиллерия. 
АрматниЙ—артиллерпйский. 
Армування—армпрование. 
Армієць, -їйця —армеец. 
Армійський—армейский. 
Арнаутка —(пшеница) арнаутка, 
белотурка. . 

Аромат, -ту—аромат; -тйчннд— 
аромати ческий. 

Арсен-мишьяк; -ОвиЙ— мьішья- 
Арсенал, -лу—арсенал, [ковмй. 
Артезійський, -зіянський—ар- 
^тезпанекпй; -ка криниця— 
артез. колодец. 

АртерійниЙ—артерпальньгй. 
Артизм, -му—1) искусство, ху- 
дожестоо; 2) изящество (ие- 
полнення). 

А* 
Артикул^пАйІкад^ 

Артикул—1) (в законе) статья;.і Аскетичний—аскетичеекий, < 
2) устав; 3) (в газете) статьж Д АсоціЙОваний — ассоциирован- 

Артйст—артист. АрТЙСТ-маляр "ний. [вать, -ся. 
і АсФціювати, -ся «лоо: -^зЕудожнш&; ЖїПїоан 

Артистичнйй шіартнотическн ^ 
Артіль, -іли—артель; «ний^—ар- 

ТЄЛЬНЬ1#.0Ж - тій- ,НЦ5ІІН0Во ( 

Артїльник^артол%щик. нтидліі 
дртус, -су-і-уартосС І - кантнбвЗ 
Архаїзм, -муі—а^хавзиг. їчпж 
А рхаїчний — архапческлііі т 0 
Археографйчний крхеографкг 

ческий, ,лопо—-ц [скиді 
АрхеологичниЙ — архебширилеі- 
Архидиякон—архидиякошчж 
Архиєпйскоп—архиепйсноп0і>Л 
Архи(є)реЙ — архиерей; -ський 

— архперейский; -СТВО ар- 
хиерейство. чідвЗ 

Архймник—шарлатан, плутЗвс* 
Архкмничити — шарлатанить, 

плутовать. 
Архипастир, -ря-архкпастирь. 
Архів, -ву—архив. 
Архівар, -ря—архивариус, 
Архітект(ор)—архитектор. 
Архітектура—архптектура. 
Арф’яр, -ра—арфвст. 
Аршин—аршпн. Ставати, йти, 

піти під аршин — иттп, бить 
взятьім в соддатш. 

Ар шинник—мишьяк. 
Ар*ян<—кислое козье молоко. 
Асекураційний—страхбвой. 
Асекурація—страхование. 
Асигната—асситбвка [ ньі і:. 
Асигнаційний — асспгнацион- 
Асигнування — асспгнованпе, 
Асигнувати—асслгноиать. 
1 симетричний — ассиметрпче- 

екпй. 
Асимілювати, -ліою—ассвмп- 

лировать. [ний. 
Асиміляційний—ассимпляцион- 
Асистснція—1)ассистиро ванне; 

2) свита. 

і Асоціювати, -ся 
І Аспіріт,^н^Оісшірин. ,тоа 
Астра -т-астоаі/ от мот 
АефЙіьт^ мггуднь^аяві?. -в д [йод. 
Асфальтарня—аефальівдйлйї%а- 
Асфальтувати «асфальтировать,! 
Ат;* (пШ&р’М( ^^о- 
'«і иольствне) а, нху^оставш^ігеня. 
Атакуватй^ітаьлувать^ «А— 
Атеїст^-ателот; вдичітй'-шїйФн- 
... і стп леекпііс»ї4 мов пн цоа от в з 
Атерйнка -л- рідб^и^расціоп^'гіа 
АтлетичниЙ-^алпОтиФеседйі * 
Атмосферний ^ атмосферншй; 

і *рні(і Опади б-,*в№И^дф^рі&іе 
осадки^ (б ;а*лда0 клпліва 

Атбіи1 яу 
ЄНітем;1 ’КрОЛЮ‘>90гОР віце Роби» 
І!і ат0 будеш вбитий]; я оддлд 
АтбуатОис^ 
\ора^ісеег©«у<4) 

оноо (Н* (ДОдвдбм* 
Атом,'^а^ДММ— 
Атомі^тйчннй^оАй^^гі^ейсий. 
Ат0м«М#4ц1 т<я^йігйІ<^вгг 6&РІ— 

—атЬч§&^її т^(^япка—вннН 
Атрамент Р^ту-^ф^й^рп— 

Атю, іИвЗвЗ 
Афектувати 

; Аферист—аферіі0**Азот 
Афини (гал.)—(яіовйУ ^ 
Афинник (гал.)— 
Афішувати—аф и ді 

і Афоризм, -му—афсГ^йМі. 
Ахання — ахание. !і8(н)ха0аЯ 
Ахкати—ахать, 
Ач, межд. —* ишь, ввйй.рЧЙЯ 

і Ач-який—ишь накой! с^50па 
Ачей, пар.—авось, может «їм? 
Ая {гал.)—а как-же, да, ві 
Аяй, межд.—ай! 
Аяйкати—кричати ай-айї 
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Ба, ліежд.—1) шгшь, вадить, 
лот, а вот. Тим-бо й ба—в 
том то и доло, то-то в оно. 
2) да нот. Був удйма?—Ба ні, 
не був—бьід дома?—Да нет, 
не би і! 3) ан. Не потрапиш 
цього зробити!—Ба потраплю 
—но сумеешь отого сдолать! 
—Ан сумою; 4) мол. Заго¬ 
ворилися: ба сеє, ба теє...— 
заговорились: мол, то дазто... 

Баба—1) замужняя женщина, 
старуха; 2) (прспеврежительпо 
о женщипе и муоючипе) баба; 
3) бабушка, бабка; 4) пови¬ 
вальная бабка; 5) каменньш 
истукан на курганах; С) су- 

'гроб, бугор свега; 7) чурбан, 
^ балда для вбивання сваіі нли 
утрамбовки; 8) мотьілек; 9) 
пасхальний куллч; ЗО) род 
грпбов; II) сево в сочельипк 
под столом; 12У(изспет) шар; 
33) (птица) пеликаа. Козир- 
баба—бой-баба. Баба-шзрпз- 
нина—впни грот. Баба-бранка, 
—повивальная бабка. Тісна 
баба—игра („давить масло44). 

Бабак, -ка—1) байбак, сурок; 
2) демтяй, лежебока; 3) ме- 
хопая тесьма, опушка. 

Бабаруиа (шд.)—божья коронка. 
Бабах(к)ати, бабахнути ^стре¬ 
лять, стрельнуть; 2) (совсрш. , 
вид) упасть, шлеинуться. 

Бабах(к)ання-стрелянье со зву¬ 
ками: бах, бах. 

—овечий помет. • І 
Бабера—бабища. 
Бабеціки—потроха, внутренно-, 

воств ЖИНОТНОГО, 
аби, -вів і) (соСир.) жепщиньї, 
оабьі, бабь«ц 2) аиахарки. 

Бабизна—насводстпо по бабко. 
Бабин—бабушкин. Бабине літо 

*—бабье лето. 
Бабинець, -нця — женений при- 
Бабити—акушерствовать. [твор. 
Бабитися—^1) бабиться, пзнв* 
жпваться; • 2) водиться, ба¬ 
биться. * [животе. 

Бабиці, -биць—боль, колпки,и 
Бабиця—баба, бабед. 
Бабич—1 )*бабнпк, ловелас; 2) нс- 
жеика; 3) самец стрекози. - 

Бабівщина, Бабизна. 
Бабій, -ія—1) баб ник; 2) не- 
жоика. 

Бабінка—цветная тосьма. 
Бабіти— 1) бабиться, изнежи- 

ваться; 2> набухать, отекать; 
3) сморщпваться. от' проби¬ 
вання в водо. 

Бабка —1) бабушка, бабка; 2) 
игральная кость; 3) петелька, 
застежка, про вол очная петля 
на одеждо; 4) иаковаленка 
для отбивавпя коси; 5) род 
кушанья, нсіточенвого яз му¬ 
ки, ппіева, картофвля с яйця¬ 
ми; 6) мотшіек, ЄТрокоза, 
7) род гриба; 8) (рослі.): а) по¬ 
дорожник; б) рольіш, шал фей, 
в) цветок; 9) ваДкопитнаа 
кость; Ю) (.морс.) ахтерште¬ 
вень. Дати бабки кому—по¬ 
бить кого. 

Бабкуватий — старообразпьгй, 
морщинистий. 

Баблятися, с.и. Вибратися. 
Бабннк —1) сосуд, в котором 
пекут баби; 2) женсквіі при- 
твор в деркви;3) (бобир.) бабье. 

Бабодур — нолокита, ловелас. 
Бабйта—бабье. 
Бабочка — кукодка (мотилька). 
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Бабрання — иачкотня, возна в , 
грязноіі раб оте . 

Бабратпся—1) копаться в нечи¬ 
стото, пачкаться, заниматься 
грязной работой; 2) копаться 
руками в чем-лпбо жидком,, 
мягком 

Бабри«ька (іол.)—божья коров- 
Бабство—бабье. («а* 
Бабський—1) бабпй, бабекпй; 

2) старушечий. 
Бабування—1) бабничанье; 2) | 

завятие акушерством. 
Бабувати—акушерствовать. 
Бабунин—бабушкин. | 
Бабуня — бабушка, старушка. 
Бабура—копер. 
Бабусенька—ум. от бабуся. 
Бабусин — принадлежащпй ба- 
^ бушке, бабушкпв. 
Бабуся — бабушка, старушка. 
Бабухатий пузатий, брго- 
Баб'ячий—бабий. [жатий, 
Бавильце, -ця—игрушка, забава. 
Бавина—вата. 
Бавити—1) забавлять, развле- 

кать, няньчить; 2) у держи- 
вать, задерживать, мешкать, 
медлпть. Бавити час — тра¬ 
тить время. 

Бавитися — 1) забавляться, 
играть, развлекаться; 2) меш¬ 
кать, медлить, тратить время.. 

Ьаеіння—1) няпьчение; 2) меш- 
кааис. Бавіння часу—прово- 
лочка, трата времени. 

Бавка—1) запятие, забава, раз- 
влечение; 2) см. Балка. 

Бавлення —1) забава, развлоче- 
кие; 2) промедленне, мешка- 
пие. Ср. Бавіния. 

БавнарИЯ —ватная фабрика. 
БавниЙ—-замеддптельний, мед- 
ялтельньїй; *Н0—замедланно, 
медші тел ьно. і ньі Й. 

Бавнопрядиий-бумаїопрядиль- 
тлови А. Ціиовеьевв“і 

Бабрання— В ігатоіграерч 1 

Бавовна — хлопчатая Оумаг'», 
вата. [дпльпз. 

Єавовнопрядвя — бумаї'онрк- 
Бавовняний — хлоичатобумаж- 

имй, ватньїй. ваточвьаі. Ьл- 
воьняне полотий—бумажі’^й 
х злет. (чатапк. 

Бавовнякик, бавйвник — хлоп* 
Бавовнянка — хпопчатобумаж- 

ная ткань 
Багаж, -жу—багаж. (ний. 
БагажевиЙ, багажний — багаж- 
Багат, см. Багатий. Багат-ве¬ 

чір—канун рождества. 
Багатенький — довольео бога- 
тий: -нько— довольно мпого, 
порядком. 

Багатий —1) богатий, облада- 
ющий Оогатством; 2) (рос- 
кошиьій) богатий, денний. 
Багатий на що—богатий чем. 

Багатир, -ра—1) богатей; 2) см. 
Богатир. (: і 

Багатирів—1) принадлежащпй 
богачу; 2) см. Богатирів. 

Багатирка—богатеЙка. 
Багатирство—богатство. 
Багатйтися—обогащаться. 
Багатій, *ія—'богач, богатеї* 
Багатіння —богатенпе. 
Багатіти, багатішати — бога- 
теть, обогащаться. 

Багато, «ар- —- 1) богато; 15 
меого; 3)очень сильно; 4) ро- 
раадо. Багато краще—горав- 
до лучше. 

Багатобарвний—многоцветний. 
Багатобарвність — многоцвет- 

н ость. 
Багатоводний — м ного воднілі. 
Багатовчений — многоученьїі. 
БагатвзнакйвиЙ-мнороаііачШіїВ. 
Багатозначний — мвогозвачв- 
тепьвідй, многозвамената*».- 
нілй. 

Б агатокрЬв анй -мвоговровш.# 
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Багатолистий — многолпстншй. 
Багатомовний —многоречпвий, 
Багатомбвність — многоречи- 

вость. [пестковмй. 
БаГатопелюсткбвиЙ — многоле- 
Багатопільний—многопольеьій. 
Багаторазовий—многсжратний. 
Багаторазовість — многократ- 
ность. 

Багатоскладовий — многослож- 
ннй. [ньій. 

Багатострунний — многострун- 
БагатоцінннЙ — мвогоценний. 
Ба гатство—богатство. 
Багаття —1) оговь; 2) горящи© 
угли; 3) костер. [стер). 

Багаттячко—огонек (мал. ко- 
Багатшання—богатение. 
Багатшати — богатеть, обога- 
щаться. (гатий. 

Багатший^-сраюі. степ. от ба- 
Багатющий — очеиь богатшй, 

богатеющий. 
Багацький—1) богатейскпй; 2) 

богатілй, дорогой, роскош- 
Багацько, см. Багато. [ньій. 
Багач, -ча—богач. 
Багва - товь. 
Ба г дал ь—са фья н. 
Багета—багет. 
Баглаї, -Ів — лепь. Баглаї на¬ 
пали, вкинулись—день одо- 
лела. Баглаї бити—бить ба- 
клуши. 

Ба гливий—ленивьій, нерадивиіі. 
Багнет, -та —штик* 
Багнииа—топь, тина, трясияа. 
Багнистий — болотистий, топ¬ 
кий, тиннстий. 

Багнйстїсть — топкость, боло* 
ТНСТОСТЬ, 

Багнисько, -йще—1) увел. от 
багно* 2) болотисто© место. 

ьагнити — грязнить, пачкать. 
_агнищс болото, болотпстое 
ьагніт, -нета—штик [место. 

Багно- йол ото, топь, типа, грязь. 
Багновиця—топь.бодотное, топ- 
кое место. (геть. 

Багнети—сильйо желать, хо- 
Багнюк, -ка-^род гриба. 
Багнюка —* грязпща, трясипа. 
Баговиння—водоросли* 
Багор, -гра—багрец. 
Багрець, *еця—багрец, пурпур. 

і Багри й—багровий, темв окрас- 
ний. 

Багриніти—окрашиваться в баг- 
ровьШ цвет. 

Багрити—багрить, обагрять. 
Багрій, -ія—серо-бурий вол5., 
Багрбвгй—багровий. 
Багровіти — багроветь, алєть. 

! Багрокрилець (зоол.у— флампнго,. 
БагрянеЦь, -нця—багрец. 
Багряниця-багрявица, порфпра. 
Багряніти—багроветь, багреть., 
Багул, -ла—тюк. баул. 
Багета —багет. 
БаГнет—штик. 
Бадилина — стебель, билинка. 
Бадилля — зелень травянпстнх: 
и корнешіодиих растенвіі^ 
ботва, ботвина. 

Бадиллястий—стеблистий. 
І Бадіка—дядя, батя. 
Бадя—леви вий вол. 
Бадьо—1) ба я; 2) дядя, батя.. 
Бадьбр, -у—бойкость, бодрость. 

; Бадьорий—бодрьіЙ(жпвой. 
Бадьористий — бойкий* лихов, 
молодецкиїі. [вать. 

Бадьоритн—бодрпть, подбадри- 
Бадьоритися—бодрпться, моло- 
Бадьорість—бодрость. [даться- 
Баєвий—байковий. 
Баєчка—побасеока. 
Баєчний—сказочвиЙ. 
Баєчник—басенник. 
Бажаний -желапвий,желаемий.. 
желательниЙ; -но—желатель- 

Бажаність—желательность. [но.*. 

19 Бажання—Байрак 

Бажання — желаиие, хотение. 
На бажання — по желавию. 

Бажати—хотеть, желать, изво- 
Бажатися —хотеться. [лить. 
База ,-зи—базис. 
Базала — мямпя, кеповоротші- 
Базалуччя—хлам. (енй. 

Базар,-ру—1) базар, ринок; 2) 
базарний день; 3) беспоря- 
док, шум. 

Базарннка—подарочек, взятка. 
Базарище — базарная площадь. 
Базарний—1) базарнїлй, торго¬ 

вий, риночвий; 2) шіощад- 
ний, пошлий 

Базару[ю)ватп — базарничать, 
базарить. і 

Базарювання — 2) баришни- 
чавье; 2) базарний проми¬ 
сел. Б-ння нарбднім добрйм— 
разбазариаавие народи, иму- 
щестіза. 

Базгранина—тарабарщина, маз- 
Базграч—маратель. Дня. | 
Базі—болтцвня. Базі розводити 

—болтатї». 
Базіка, базікало—болтун, бала¬ 

гур, пустомеля, пустослов. 
Базікання—болтовня, балагур¬ 

ство. 
Базікати—бблтать, балагурить, 
раздабарвва^ь, тараторить. 

БазовьіЙ — базисний. Базовий 
склад—базисний склад. 

Базувати, -ся—базпровать, -ся 
Базувір—1)басурман;2)и8верг. | 
Базь-базь!—вразив для ягнят 
Базька—1) (детск.) ягвеаок; 2) ■ 

сережка дерева. 
БаЙ, -ая—сказочвик. [стухов) ; 
Бай бара—длпнвий кнут (у па- 
Байбарак—1) суконний полу- 
кафтан у гуцулов; 2) критая 
жепская шубка; 3) жевскиЙ 
костюм с високой тадией и 
откритнм воротом. 

Байбарис ,*су — барбарис. 
Байда—І) гуляка, беспечний 

человек; 2) неуклюжая жен- 
щина; 3)края>ха, ломотьхлеба. 

Байдак, -ка — барка, большоо 
речное судно. 

Байдара, -ри—речное судно 
средних размеров. 

Байдарка—од нове сепьнаялодкл. 
Ба йде —сокращ. байдуже. 
Байдики — баклушки. Бабдиіпі 

(байди) битя—баклупішїчать. 
Байдикування—баклу гани чавье, 

валандаяне. 
Байдикувати — баклушничать, 
валандаться. 

Байдуже, нар.—1) беаразлвчно, 
равнодушао; 2) нужди нет, и 
горя мало, всеравно,нп почем.' 
Б. собі—1) вичего себе, сно- 
сно. 2) сеосвий, порядочньїй. 

Байдужий—безразличяий, рав- 
но душ ний, безу частниіі, бес- 
страстний. 

Байдужість—безразличие, рав- 
нодушие, безучастпе, Сезу- 
частность. [нодушпим. 

Байдужніти—становиться рав- 
Байдужно, байдужо — равно- 
душно, безразличяо, б©зу- 

Байка-(л#аму^.) байка, [частно. 
Байка—1) басня, сказка, леген¬ 
да, притча; 2) без д еліта, 
шутка, сустяки Ет, байк&1—- 
разговорьі! пустяк! 

Байкар, *ря—баспописец. 
Байкий—говорлнвйй. 
Байківниця—сборник басев 
БІЙКОВИЙ—байковий. 
Байлбва — виносно© дишло в 
плужноЙ запряжне 

Байлуватн—бнчевать, припря- 
Байбвий—байковий [гать. 
Байрак—1) буерак, лесок в 
овраге, лесок, роща; 2) мунд¬ 
штук при уздечко. 
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Байстря, -ряти — прпгульное, 
внебрачное дитя. 

Байстрюк, -ка, байстер, -стра— 
прнгульнмй, внебрачаьій, ао- 
бочпьій ребенок, сьш. 

Еайталуватнй—1) ие ловкий, 
неуклюжий; 2) левивьгй. 

Бак, -ка—бак. 
Бак— (еаос). частина: пак) бить. 
Б акай, -ая—1) глу бокал яма в 
пруде, реке| 2) вибоина, лож- ! 
би на, наполлепная водоЙ, лу- 

Бзкалійний—бакалейніїїй. |жа. 1 
Бакалійник—бакалейщпк, 
Бакалія—)) бакадоя, бакалей- 

иьіе товари; 2) мслкий товар. 
Бакаляр, -ра— 1) ученігк, школь* 
ник; 2) бакалавр; 3) дьячок. 

Бакалярськнй — бакадаврский. 
Банан—(краска) багор, сурик. 
Бакаюватий—ухабистьій. изо- 
билуїоший* ямами. 

Баки—бакен бар ди. 
Баки —в виражений: забивати, 
забити баки —глаза замазьі- 
вать, морочить, дурачить, 
одурачить. 

Бакнр, -ра—1) бекревь. На ба- І 
Кіір—на бекрень. 2) котел. 

Баклаг,-га—баклага. і 
Баклажан—баклажан, помидор. 
Баклажок, -жка —боклажка. , 
Бактсріологлчннй—ЧЗактериоло- і 

гическкй, 
Бакун—бакун, про сто й табак. 
Вакханалія—вакхаиша, 
Бакхичиий—в&кхичеекиЙ. 
Бакша—Оакча. 
Бал, -ла—баші, отметка* ' 
БалабаЙка— балалайка. 
Бадабань, -ня—1) род хлебаогс 

почанья; іі) род растения; 3) 
(птцца) разношадность со¬ 
кола. % 

Бахаб4д(ь)на—►]) бубепчнк; 2) і 
' чалж.) болту а, оодтушка*. * 

Балаббнити—звонить, брончать. 
Балабуха, -шка—1) небольщан 

булочка; 2} ком, комок; 3) 
шишка. щ 

Балагулз — 1) дялпжанс, кріл- 
тьш дорожньїй фургоа; 2) 
извозчик дплижааса 

Балакайло—балагур. 
Балаканина—болтовня, разгла- 

гольствоііание, пуатьіе раз- 
говорьі. [канье. 

Балакання — говоре нье> каля- 
Балакати — І) говорить; 2) раз- 

говаривать, толковать; 3) бол- 
тать, кал якать. 

Балакливий—говорлшзьгн, раз- 
ГОВОрЧИВЬШ. 

Балакливі сть — го ворл и востьт 
СЛ О ВООГОТЛ П ВОСТЬ. 

Балаклій, -їя — балагур, кра- 
снобаіі. 

Балакун, -на—говорун, болтуп. 
Балакуха—болтувья, говорунья. 
Балакучий — говарлшшй, мао- 
горечивьій, болтдивьій. 

Балакучість — говорлпвость^ 
болтливость. 

Баламут, -та^—1) соблазнитель, 
прельстктель, искуситедь, 
обольстите.ть; 2) смутьян; 3> 
знахарь; 4) (зоад.) макрель, 
скумбрпя. 

Баламутити — 1) соблазнять, 
искушать, обольщать; 2) воз- 
мущать, волновать, смуіцать. 

Баламутитися—волаоваться. 
Баламутка—1) соблазнптельші- 
ца, обольстнтельннца; 2)^ 
смутьянка; 3) водка, н&сто- 
янпая на табаке. 

Баламутний—І) мутний, но- 
\ястьій ; 2) несп’окоііньїй, тре- 
вожвьгй. 

Баламутство—1) обман; 2) воз- 
мущение, смута. 

Балан—беляк (вод, собака). 
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Балансувати — балансяровать 
Балачка—І) разговор, беседа; 

2) пустой разговор, болтовня 
Балачки, -чбк—і) разговори; 

2) болтовая. 
Балаш, -шу— песковатая руда. 
Балая, -аї—овца-беляяїса. 
Балдахін—балдах ин. 
Балдикати—болтать вздор. 
Балетмайстер, -стра — балет¬ 
мейстер. 

Бали — разговори, россказвп. 
Балія —лохамь, бадья. 
Банка—1) стеоиой овр&г; 2) бал¬ 

ка, брус. 
Бал(ь)кон ,-ну—балкоп. 
Балмус, -су—густая жидкость. 
Баловий—(осистеме) бальньїп 
Бал6на(аішш.)-переповка. (вий. 
Балотований — ба;ілотировао- 
Балотування — баляотпровка, 

бал лот про ванне. 
Балотувати—бал лоти ропать. 
Балувати, см. Балювати. 
Балухарій— лупоглазий. |ша 
Балухи, -хів—буркали, глази- 
Балцанна—бутидь, бвдов. 
Балюватм — гулять, проводять 

иремл в балах, ппрлх. 
Баляндраси — разглагольство- 

вания, россказап. Баляндраси 
ТОЧИТИ—балагурить, болтать. 

Баляси, -сів—1) перила; 2) їм. 
Баляндраси. 

Балясувати—«шуметь, болтать. 
Валь, -лю—бал, (в«е 
Бальзамування —бальзамироиа- 
Бгльзамувати—бальзам ироиать 
БальовиЙ—бальний. 
Бамбула — пеуклюжвй, вепоио- 

р^ тлввьгй. (чаль 
Бані (іод.)—грусть, тоска, ое- 
Банда — і) банда, гурьба, толпа, 
скоп; 2) оркестровая грувпа, 
оркестр духовоіі. 

Бандаж, -жа—бажддж, бимт. 

балансу вати—Баях 

Бандажу вання — бивтошшие. 
бингоика. 

Бандажу вати—бп втопать. 
БандерАля—бандероль. 
Бандит, -та—бандит. 
Бандитство —бандитизм. 

І Бандитський—банди тс кий.* 
^ Бандура — нпд лютаи, торбан, 
І бандура. 
Бандури, -рів — ннутренаостп, 

преимущ. жинотного. І ЙИСТ. 
І Бандурист—бандурист, горба* 
Бандурник—мастер* бандур. 
Бандуруватий — неповоротли- 

вий, неуклюжий. 
Бане^ий—куаольний 
Банити — і) мить, вимивать; 

2) пьшол ас кивать, полоскать; 
З» бить. 

Банитися миться, ними даться. 
[ Баніння — митье, полоскание. 
і Башта вневаковаоб явлвннид- 

' БанітДоаниГі — пзгванннй, лк- 
шенний защвтьі зиковл. 

' Банітуватя — 1) шельмовать, 
брхиіпь; 2) мучить. [вьій. 

І Банк, -ку—-банк; -овйй—банко- 
Банка—банка. 
Банкі(Є)р,-ра—бавкор; -ський— 

і банкирскпй. 
' Баннівка—банковий балет, 
і Б аикнбта —банкнот. 
| Банкрут ,-та—банкрот. 
Банкрутство—банкротство. 

і1 Банкрутувати — банкротиться. 
Банний—1) (ми ) оечальвий, то- 

скливий; 2) купольний. 
, Банніс гь—печаль, тоска 

1 Банок, -нку—банк. 
Бант, -ту—бавт. 
Банта, бантина—брус, балка 
Банування—тоска, печаль. 
Б ану вати — тос копать, тужить. 
Баня— 1) купол; 2) бапя; 3) со¬ 
леварня; 4) (іал.) минеральа. 
дедебяий источник; б) шар 
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Баняк—1) металлическнй гор¬ 
шок, чутунньїй котел, ви¬ 
пуклий медамй еосуд; 2) ве¬ 
ни к* тряпка для митья. 

Банька—1) ум* от баня; 2) яу- 
ковнца; 3) кубьшнса, узкогор- 
льій соеуд; 4) жидки й цу- 
зьірь; 5) белок глаза; 6) глаз- 
нов яблоко; 7) шар иа 
стекла; 8) шар для глажения. 
Внтрищити баньки— вьітара- 
щить глаза. 

Банькатий —пучегл ази ії. 
Баптистерій—крестильна. 
Барабанити—барабанит 
Барабанний—барабанний. 
Барабанщик—барабанщик. 
Є ара 66л я—картофель. 
Баран — 1) (зоол.) баран; 2) ку- 
древатше гребни снега; 3) се- 
нистая волна;4) ворот; 5) род 

, ягрьі в мяч; 6) вол с загну¬ 
тими назад рогами. 

Баранець,, *нця—1) (зоол.) ба- 
радек; 2) блок; 3) (пт.) бе¬ 
кас; 4) колючка степная. 

Баранина—баранина. 
Бараниця—овчина, овечья шуба 
Баранки — бисквитш, бублики. 
Варанта—стадо овец. 
Баранці—1) перистие облака; 

2) зайчики, гребешка на 
нолнах. 

Баранчик—І) ум. от баран; 
2) хвостик арбуза; Зї бекас;, 
4) часть уздечки. і 

Баранчики (бот.) — дервоцвет. 
Вараняр, -ра—І) торговец ба- 
ранами; 2) вор, крадущнй ба- 
зраНячиЙ—барвний. [ранов. | 

Барахлб, -ла—старье, ветошь. 
ьарахбльник—старьевщик, ве- і 

то ш ник. 
Варваризм» -му — варваризм 
Ьарва і) окраска, краска, цвет; 

ворс на сукне; 3) ливреа.І 

О) 

Барвистий — цветной, цветн- 
стшй, красочний. 

Барвити—І) окрашивать, кра¬ 
сить; 2) наводить ворс. 

Бареж, барвінок, -нку — і) 
{бот.) мотиль віща, гроб-тра¬ 
ва; 2) род орнамента на 

Барвний—цвет но й. [писанко* 
Барвник — 1) красящее веще- 

ство; 2) пигмевт. [ность. 
Єарвність—і) колорит; 2) цвет- 
Барвбвнй—цветной, цветовой. 
Барвування — цвечение. 
Барда — 1) секира* топор для 
бочарньїх работ; 2) краюха 

Барда дим — верзила. (хлеба. 
Бардина, см. Барда. 
Баржа—баржа. 
Барзо, нар.—очеаь. 
Барилко—боченок. 
Барилкуватий — І) бочкообраз- 

ньій; 2) (о человеке) пузатий, 
ТОЛСТЬІЙ. 

Барило—бочка, боченок. [дять. 
Варити — задерживать, замед- 
Баритися — медлпть, мешкать. 
Бариш,-шу—бариш, прибиль, 

виїюда. [тор, маклер, 
Баришівник—посредник, фак- 
Баришник — 1) баришник; 2) 

торговец лошадьми, рогатим 
скотом. 

Баришництво—баришничество. 
Баришницький — баршшннче* 
ской. 

Баришування -баришнпчество. 
Баришувати — баришничать, 
Баріння-мешкание. [торговать. 
Барка—барка. 
Баркан, -на—4) забор, ограда. 
Баркас,«су—баркас. (2) гряда. 
Барки, -ів—1) сдечи, 2) грудь. 
Барліг, -оту—і) Оерлога, лого- 
вище; 2) иодстилка в свин¬ 
ним хдеву; 3; грязная лужа, 
грязь 
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БарлбжитиСЯ—(о животном) ва¬ 
ляться в грязн. 

Барма — 1) накипь, пепа; 2) гли¬ 
на с примесьюжелезвоіі руди; 
3) (гей.) мундир, ливрея. 

Бармувати — собирать накинь, 
пену, 

Бармуватися під кого—подра- 
жать кому, подделілваться 
под кого. 

Барнавий, барнастий — бурий, 
коричневий. 

Барок — упряжной вадек для 
Барбкко—барокко, [иострбмки. 
Бар6мет(е)р, -тра — барометр; | 

-йчний—барометрический. 
Варта —сокира. 
Бартка—1) железная часть то- 

пірця; 2) секира. 
* Барулй—берлога. 
Бархан—бумазея. 
Бархат, -ту—бархат; -истий — 
бархатистий. 

Бархатка —бархатка. ! 
Барха(о)тинниіі —бархатистий. 
Бас ,-а —1) бас; 2) контрабас, вио- 

лончель. Брати на баса кого— 
брать кого нахрапом, 

Басаман—1) полоска; 2) под* 
тек, полоса па теле от уда¬ 
ре; 3) галун, позумент. 

Баса манити — иолосовать, до¬ 
лать полоси (ударяя). 

Басан—обшивка (около платья) 
Басань, -ни—критая галдерея 

вокрут церкви. 
Басарииок* басаринка—1) по- 
дарок, гостинец; 2) взятка; 
3) прибавка к плате; 4) от* 

Басиста—басист. [работок. 
Басити—басить. 
Баскаличитися — артачпться, 

соп роти вдаться. [ ниіі. 
Баский —розвий, ретивий, рья- 
Баскуватий —басистий (голос). 
Басовий —басовой. 

Басоля—виоловчедь. 
Бастриж, см. Байстрюк. 
Басувати—артачпться, играть. 
Басуватий—резвнй, жнвой. 
Басурма(е)н—Оасурман, ано- 

верец. 
Басурменський — Оасурман- 

ский, иповерческий. 
Батава —1) сраясение; 2) каза 

чий ‘строй. 
Баталія — бата ли я, сраженяе. 
Батальйон, -ну-батальон; -бвий 

— батальонаии. (жесть)* 
Батати—кдасть, опускать (тя- 
Батеньків—прішддлежащий от- 
цу, баїюшке. 

Батенько—батюшка. 
Б атер ія — батарея. 
Батечко—батовька. 
Батіг, -ога—1) кнут, плеть; 2) 

п%ст в ступе для толчения 
пшена; 3) успк корнепдода. 

Батіжжя—кв^'ти, плети. 
Батіжок, -жка— квутпк, плетка. 
Батбва—1) пуг волов; 2) отряд, 
толпа; 3) зааорожекий вьюч- 
внй Тїбоз. / 

Батожжя— кнути, плети. 
Батожистий — (о растении) с 
длпнньши усиками. [том, 

Батбжйти—бить кяутами, кну- 
Батувати — 1) сішзивать по- 

водьями лошадей; 2) резать 
оольшпмп кусками; 3) (пере* 
поемо) расхзативать, раехи- 
щать. 

і Батура—большоп кнут, кнути- Іще, плеть. 
Батюга—кнути ще, плеть. [ка* 
Батюшка-—священник, батюш- 
Батющин — прннадлежащий 

священнику, батгошке. 
Батьки, ив — родители. 
Батьків — отцовекпп, прпнадле- 
жащий отцу. Батьків син— 
отецкин синок. 
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Батьківський—отцовский, отв- 
ческиії, роди те льотні. 

Батьківщина—Д) иаследство по 
отцу; 2) отчизна, отечество, 
родива. 

Батько—1) отсц, батюшка, ро- 
дитель; 2) (диалект.) крест- 
шли отец. 

Батьковбі Й ник—от цеу бі й ца. 
Батькувати — і) бить отцом; 

2) деіїствовать в і: ач ост не 
отца; 3) бра нить, задевать 
браньго отца. 

Бахматий—мешковатмй. 
Бахмут, -та—верховой конь. 
Бахур—1) развратеок, распут* 
ник; 2) виебрачвий ребе- 
пок; 3) мельчугая, ребенок; 
4) (бранно) виплодок, [ница. 

Бахурка—развратаищц распут* 
Бахурня, -ні (соСир.)—1} детво- 

ра. ребятшшш; 2) вьшлодкя. 
бахурувати — прелюбодейство- 

вать, развратничать. 
Бахуруватпй—склоптой к во- 

локитству. [стух* 
Бац, -ца—старший овечий оа- 
Бацвути—бацнуть. 
Бач, мсждь— впшь, смотри. 
Бачслхя—влдевие. 
Бачити—видеть. 
Бачитися — 1) впдеться; 2) 
встречаться, видаться. Ба¬ 
читься—кашстся, кажись. 

Бачний —оредусмотрптельньїй, 
осторожншй. 

Бачність — предусмотритель- 
ность, осторожность, осмо- 
трительность. Матися иа Сіл- 
ності—бить настороже. Мати 
на б-ті—иметь ввигду. 

ьачущий — зоркші, шйоющпіі 
острое зрешіе. 

—каясется, кажись. і 
Баша 1) шипа,- 2) поосяаое 
ПИВО. 

Башлик, -ка—башлик. 
Башта—баш НЯ| КіЙІянчяр іїьгшбя» 
Баштан — О бакча; 2) детск. 
Баштанний—Ьакчепой. (игра. 
Баштанник—П хозаян Сакчи; 

2) сторож ори бакчв: 
; Баштанницн—1) хозяйка бакчи; 
. 2) работнлаа при бакчв; 3) 

сторожка ^іри бакче. 
і Баштиця— башенка. 
Баштовий— башеваьій. 
Баштовий (суш.)—1) тюремщяк; 

2) башенвий сторож. 
Баюр—шерстяной пояс. 

| Епюра—1> рьітаина, иибовна, 
іужа; 2) ямка в аемлявом 

Бая, -аі—байка. [полу. 
Баяти —$1) раесказииать; 2) га¬ 
дать, во рояготь. 

Бгайннця — месильщица сва- 
дебвих хдебов, 

Вгальня—колоди для вигиба- 
вия санньїх половьев. 

Бганнй—1) сложевний. Б. ніж* 
складноіі нож. 2) свернутий. 

і Бгання—складка. 
Бгання—1) втвскивание, війна- 
дивавле; 2) склади вав не» 
свертиванве. 

Бгати—3) складив&ть, гсомкать; 
2) свертивать, ввгь; 3) вти- 
екя вать. втесиять, вп и хж * 
вать; 4) месить т«?сто для 
коровая. 

Бгатися—І) складиваться. ком- 
ісаться; 2) сверти ваться; 3) 
ССЖИШіТЬСЯ. 

Бгачкий—гибкий. 
Бджілка —пчедка. 
Ьджільник, -на—Ьчеяодож. 
Бджільництво — и человодств^. 
бджола—пчела. 
Бджолоїдка—щурка. (ник. 
Бджоляник—пчєльник, ОМШй - 
Б.тжолянкувати — зав в маться 

пчгдоводством. 

25 
Бебехи—Безвідия 

Бебехи, -хів — І) перина, ао- 
душвя; 2) инутренности. оот- 
роха; 3) удари. 

Бебехнути—1) 6росить сильно; 
2) ударить; 3) усасть» бро- 
свться с шумом! 4) ііистре- 
яить. 

Бебехнутися — 1) сильно уда¬ 
риться; 2) упасть с размаха 

Бе[ о| бряний—боброви й 
Бевзень,-зня.бевзь, -ЗЯ—бол¬ 

ван, олух. 
Бевкати— 1) бухать в колокол; 

2) говорить чушь. 
Беґскати—блеять 
Беґеря — 1) пастуший посох; 

2) остояоп 
Бедратий—широкобедрий. 
Бедринець, -нц# — бедревец. 
Бедрб—бедро. 
Без, предл— 1) чого—без. Без І 

трошки—без малого» потги. 
2) (диалехт.) що—через; 3) 
(дшздгістЛ ЩО—по ори чине, 
из-за 

Без, роб. безу—сиревь. 
Безапеляїіійнийбезаипеляци- 

онаьій 
Безбарвий —1) бесцветнмй; 2) 

безворсим й 
Базбатченко— і) безбрачпо рож- 
девний; 2) брошонний без 
призора. 

Безбач—її как попало, в беспо- 
рядке, в разброд! 2) на авось, 
на удалую. [брежний. 

Безберегий, безбережний--без- 
Безбережжя — безбрежиость. 
Безбилбвий — бесстебельвий. 
Безбідний — беабедішй. 
Безбілетний-1) беспаспортний; 

2) безбйлетвий. 
Безбілля — беаболезненвость, 

безболье 
Безвільний — безболезненвьій. 
Безбйж іти —беабожн и чать. 

Безбожний — 1) безбожний; 2> 
же стоки Й 

Безбожн ик — безбожник. 
Безбожництво—безбожне. 
Безббжннцький — безбожн пче- І 
Безбожність—безбожне |скпй. 1 
Без66ліз|с|ний- 1) беяболезнея- і| 

ний; 21 пнсжалоотньїЙ 
Безбіліз(с|ність — безболеанея- 

в ость 
Безбородий —безбородий. дні 
Безборонний - І) беспрепят- 

ственний; 2) беязащитньїі. *. 
безоружвиб; -НО—І) беспре- 
пятственво; 2) безаашитно. 

Безбоязність —беабояаовнвость. 
БезбЛязн[кіий — бесстрашньїй, ^ 

отваясньїіі» беабоязяенаьій. 
і БезважниЙ—иевнеомий 
БезвартісниЙ — П аестоющий; 

2> обесцененвий. [нілй. 
Безвартний — вшеивмй. бесцен* | 
Безвартніеть — бесцен ность.* * И 
Безверхий 1) безвертпнний; ( { 

2) безверхий (без криши), 3) 
(о человехє} без царя в голово* ^ і 

Безвиводннй— оостояпииіі, бес- 
преривньїй 

БєзвидиЙ—безликий. 9|,І 
Безвиїзний—безвиеадниЙ. 
Безвинний —безвинпий, вевиа- |І 

ний, неповинний 
Безвинність—безвппность, ЄЄ’» 

виновность. 
Безвихідний — безвьіходнии. І і 
Безвіддя — безводье. | | 
БезвІдмінннй — вопродожяьій* 
БезвідмівниЙ— 1) безответний, 

2) безотговорочяиЙ. [і| 
Безвідмовність—безответность. б І 
Безвтдний—безводний. (ний. М 
Безвіднбсний — безотпоситель- | ^ 
Безвіднйсність—Оезотноситель- ^ 

вость. 
Безвідня—сухая степь. безвод- }» 

вий райои* і И 



Безвідповідальний —Бездітство 
2в 

Безвідповідальний — бозответ- 
ственний [ний 

БезвідсАткбвнй — беспроцент- 
Безвідхідний — безотл учньїй. 
Безвік, *ку—вечность. На без- 

вік—на вочнив Бремена. 
Безвікий—без кришки 
Безвілля—І) безводне* 2) угве- 

тение. неимение свободи. 
Безвільний—безвольний. 
Безвірник — 1) безвер. невеоую- 
щий; 2) безбожник. * " | 

Безвір я — безвер не, ееверие 
Безвісний—безвеотний 
Безвісти, безвїс(т)но — неизве- 

стно» неведомо ГДЄ,бЄЗВОСТНО 
Безвість» -їсти—1) непзвест- 

*Ьі иость Щезнути, зникнути в 
безвісті—окриться во мрако 

** шшявоотностп. 2) неиавест- 
лм .«[іе, неве&омие места. 
Безвітр ЙЙ^безветранньї й 
В|ОТІ¥рЯ^6езйЄтрне; і Юдтишье 

, Беотіч^.^ь^слйпо, йн {центрі 
(Б езвічити— у йе чйть^ лтосо(5ка- 
- Безвічннй^вековечнмо£ 00КО-, 

-звденшийаотооп - йшгдонкяєзЗ 
Безвладдя—безвлзйютвмаепп 
Безвладний ібвсеи льньтйгм* 
мотплйг&уі безвлііогнїлійеоЛІ 

-Безвладність** 4 > «БосЬмішніг:^. 
м о щ н ост іц б в з клас тл ві м 

Безвластя-^>бе:івл астат я»т аг: ^3 
Безводний —безводв^нонна 
Безвидннщ^кнгндрітдізпіає^а 
Б езвстидн а 

- Беївтпи н нй ^ бе« шяійшіяс 5 а 
гБезвуснЙбвве^еьШіна&мдіасда І 
М3вухіій^-И>яяуяіш.1ово0 (^# 

.«езгласнн^-бевгадошдйдїясоЗ 
• Б езглас н іс*га^ф©з^лай з З 
Безглуздий ^^еетвмй*»«ііі4уїеіічі її 
- омд^шшкя^д7 йяукю&цйшрд 

нин( нелепьіЙ. .аггоші 
Безглузде 

і ; оессмьісленно. .исйл | йия ’■ 

Безглуздя—безумне, глупость 
бестолковщпна, бессмислен- 
ность. 

Ьезгодівля, *ля — бескормпца 
Безголбвий —1) безгланий, без¬ 

головий. 2) безумний, бес- 
смьісленіплй. 

Безголй[і]вя, -в’я — бедствпе. 
несчастье. горе, погибель. 

Безголосий—безголосий. 
Безголосся—безгласне. 
Безгоміння—безмолвне. 
Безгосподарний — бесхозяйний. 
Безграмотний — безграмотний. 
Безграмотність — безграмот- 
БезгривиЙ —безгривий. [ность. 
Безгрішний — 1} безгреішшй; 

2) {шутл.\ безденежнмй. 
Безгрішшя, -шшя -1) безгреш- 

ность; 2) безденежье. 
Безгрошевий — безденежвьііі. 
Безгрошів я—безденежье. 
Безгубий—бовгубьій. 

І'БезгуінЙ ^^есхвостмй. 
Безгучний-—боьзвучниіь ■ чі 
Безґрунтий^а *- бйваш&вдьньїй ; 

: у садебаоя і гаемд н. | 

Безгрунтовний—безосйоошголь- 
(- нйй; бйспін^еиіша адвдс ) 
Безгрунтбв а ість веваова~ 

-‘к^дья^отЦгю (бесаолв^ниоотя 
БездіЦа -б^яд&р^ость}ь неудач- 
Бездарність бездар портам (і нпк 
&езяенннй^и&еадоан»іі^ РйОсіЗ 

,Б ездз ц ІН В Її й ^&4ЦР п оме Ю Дій й 
* ^ " КОП. 2 І ©в$П «КОДОКОДь- 
-; УйвУПКчжт££зд /йніацлсіеза 

! Бсздалля:^ бввдсдаі*і ;оАа>а. 
І > №«сггь; 2)сглг?» ппт. -клрбодцдеД- 

ник, бкідьхіьвнц^ 
, Бет ді дь н ийп гйй шйи^дсдд'. 
ЬЛдірчавин -6весіояи»сій 

г Без дішийш;ба я дот&ьпі я я лі 5еоО 
Бездітний, *ниця —* боздотсіьгй 
й ьнн/вдввіг,об(>зйетніАнт4і«Л4іА. 
Б езд і г гтн оі >;б я а л ет^ї о ол ^ і’ д?. з З 

Бездіяльний—Безклопітнгсть 27 

Бездіяльний — бездейственньїй, 
бездеятельньїй. 

Бездіяльність — бездействпе, 
бездеятельаость* 

Бездбвідний — бездоказатель- 
ний, голослоштий. 

Бездоганний — безукоризвен- 
ньій, безупречеий. (ность.. 

Бездоганність — безукоризнен- 
Бездбглядний — беспризорньїй. 
БездАказниЙ — бездоказатель- 

ньій. 
Бездоладній — 1) нестройний; 

2) нецелесообразний, бес- 
цельньїй. о) беосмисленний, 
бестолкоиьііі. 

Бездолля — бездолье, невигода. 
Б езд 6 л ьн и Й—без дольаьі й. 
Бездольний—несчастлявец. 
Бездбмішний — бесвримеснілй. 
БездбмниЙ—бездомний, (биль. 
Бездомник — бездомник, бо- 
Бездомок — бобьіль, бесприют* 
Бездбнний—бездонний, [ний. 
Бездоріжжя—бездорожье, рас- ! 

оутица. 
Бездощів’я, -в^я —бездонедпо. 
Бездротовий —беспроволочний. 
Бездухий—І) не имегощнй за¬ 

пах а; 2) малодушний. 
Бездушний—1) бездушний; 2) 

бездиханний, бесжпзненний. , 
Бездушність — 1) бесжпзнен- 

ность. 2) бездушность. 
Безецянй— 1) бесстиднин. бес- 

совестний; 2) цвнический. 
БсзецнІсть — 3) бесстьідство; 

2) цохабность, цинизм. 
Б езжал іслив и й, безжал і с н ий— 

бесжалостний, иесострада- 
тельний. 

Безжснний—неженатнй. 
Безживний — бесжпзненний, 

омертнелиЙ. 
Безжурний—беззаботний, бес- 

пйчн*‘Тй, беспечальний. 

Безжурність — беззаботность. 
БеззаборбннКЙ — безвозбран- 

ний.^дозполеннмй. 
Беззаконний — беззаконний. 
Беззаконник — беззаконник. 
Беззаконня —беззаконне. 
БеззакАнство—беззаконпе. 
Беззаплатний — без(воз}мезд- 

ний. бесплатнілй. 
Безза робітній—не даю іди п за- 

работка, боз заработка. 
Беззахисний — 1) беззащитний* 

2) беспрпютний 
Беззбройний — безоружні-ій. 
Беззвітний — 1) бєзотчетнии; 

2) неотчитьівающийсят 
Беззворбтний — безвозвратний. 
Беззв’язкАвий—бессвязний, лв- 
шеннмй связи. [хплий. 

Безздорбвний — болезневні.пї. 
БезздорАв’я—бессилпе, холости. 
Безземелля —безземелье. 
Безземельний — безземельний. 
Беззмістовний — беесодерж ~ 

тельний. 
БеззАряний—беззвездньїіі. 
Безіменний -безименний. 
БезЧжжя — отсутствпе піпдо. 
Безкарний — безнаказаиаий 
Безкарність — безнаказанность. 
Безквитковий — безбилетний. 
Безквітковий — бесдветковий, 

тайнобрачньїй. 
Безкпітний — бесцветковий 
Безічсоетний — бездарний, не* 

задач лл вий. (бездар о ость. 
Безкебеття — неспособпость, 
Безкед —крутизна, обрив. 
Безкеття —обриви. 
Безкістний—бескостний. 
БезкласАвий — бесі^лассовиїт* 
Безклепкий— безмозглий, бес* 

голковий. 
БезклАпі[А]тний — бесхлопот- 

ний, беззаботний. (ность. 
БезклАпії А|тність — беззабот* 



Безклопіття— Безнаслідковм й 28- 

Безклопі[6)ття — отсутствие 
хлопот, яабот. 

Безклубий—безбедрнй. 
Безколірний— бесдзетпьііі. 
Безконечная — бесконечвим. 
Безконечник — 1) узор спи* 
ралью или меандром, 2) бес- 
ковечнан сказка, несня. 

Безконечність— бесконечность. 
Безконтрольний — бесконтроль- 

вьіЙ 
Безкорисливий—беокорьістньїй. 
Безкорисливість—бескорїііетпе. 
Безкоролів’я — меад у царств ле. 
Безносий — бескосьій, без ВОЛО* 
Безкбстий—бескоствьій. |сьій. 
Безкоштбрисний - бессметньїй 
Безкраїй, безкрайній — беско- І 

нечнмй, бесаредельаий, без-1 
граничний. 

Безкрай, -аю, безкрайність — 
бесконечность, беспредель- 
ность* 

Безкрилий—бескрьшьій. (тики. 
Безкритичний— лишеннілй кри- 
Безкритичність — отсутствие 

критики. 
Бе!ікрі[й)в*я, -в'я—бескровпе 
Безкровний — бескровний, без 

крони. 
Безлагоддя — бостолкошцина. 
Базлад, -ду- безурядица, беспо- 

рядок. 
Безладдя—беспорядок, неуря- 
Дица, безалаберщива. 

Безладний — беспорядочньгй, 
ббвалаберішй, б е стояковий 

Безлапкй—безлади й 
Безлистий, безлистявий — без¬ 
листий й, безлпственвьій. 

Безлиций, -я, -е — безликий. 
Безлкчний-бесстьіжий, наглий 
Безлнчність—бесстьідство, наг- 
лость. 

Безлік, -ку—бесчисленное мно 
Безлісий—^«злесньш 1 

Безлісся—безлесие. 
Бездітній — 1) вечвьій; 2) ста¬ 
рий, аотерявший ечет годам, 

Безліч, -чи — множество, бес- 
чпслевное множество, 

Безлуский—бесчешуйний. 
Безлюддя—Оезлюдпе. 
Безлюдіти—безлюдеть. 
Безлюдний—безлюдний. 
Безлюдний — І) отшельнпк; 2) 

нелюдимий, 
Безлюдувати —безлюдствовать. 
Безмаль, пар.—без малого, оо- 

чти то, без мала. 
Єезмастий — бесцветций. ли¬ 
шеним й масти. 

Безматень, -тня, безматній рій 
— безматочний, безматочний 

Безматерній — яишевний ма¬ 
те ри, сирота. 

Безмежний без граничний, Сес¬ 
ії редельни іі, бесковечний. 

Безмитний — беспотливиий. 
Безмін, -на—безмев. 
Безмірний—безмерньиі,нпизме- 

римьій, бескопечнмй. 
Безмір*я — неизмерпмость. без- 

грани чность. 
Безміся ч ний—безл у н НІЛ й. 
БезмОвний, безмбвий — немой. 

безмилвньїй [безмолвие. 
Безмбвність — молчалииость. 
Безмбзкий — 1) не имеющий. 
мозга; 2) безмозглий, глупий. 

Безнадійний — без належний. 
Безнадійн їсть— безнадежность. 
Безнадія—безиадежность. 
Безнамірність—непреднАмервя- 
ность. [нечаянив> 

Безнаміру, пар,—непамереяно, 
БезнапасниЙ —не иодющий е* 

-%іастй, гчастливий. 
Безнарядний — безпарядний 
БезнасшииЙ — бессем енний 
Безнасл ідковнй — безрезудь^т- 

«ЬІЙ г* 
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Безнастанний — ведреривний, і 
беспрериввьгц. [гшй. 

Безнашадний — беслотомствен- ] 
Безневинний—невинний, непо¬ 

винний, невиповатші, дра- 
вий;-Н0—невинно.недовиноо. 

Безневинність — невинность, 
новиновность. 

Безнедоплатний—безнедоимоч- 
Безнемірний—безмераий. [оміі. 
Безногий—безногий. 
Безнбсий—безносий. 
Безоблудний — 1) искренний, 
прямой; 2) иеиллюзорний. 

Безоборонний — беззащитний. 
Безоглядний — бесшабашньгіі, 

рискованньгй. 
Безодголбсний—безотзвучний, І 

неоткпи кающп ііся. 
Безодмінний — беслерсменньїі:.1 
Безодмйвний — безответаий. 
БезодмОвн ість —безответаость, 
Безбдній—бездонний. 
Безбдня — бездна, продасть, | 
Безбкий —без глазий, | 
БезОплатний — безоброчньїй, 

без поборов. 
Безособовий—безличньш. 
Безостий, безостюкбвий — без- 

остний. Іемлемий. 
Безосяжн ий—необ’ятам й, необ' • 
Безбчний, см. Безбкий, 
Безощадний—11 беспощадоий, 

2) иезкономяий. 
Безпалок, -лка — беспалий. 
Безпам’ятний — беспамятвьій. 

забивчпвмй. 
Безпам’яття — беспамятство, 

забшечіівость. 
БеЗпам’ять, *ти—бесчувствие. 
Безпарий—1) беспарний, роз- 

нпчний; 2) неженатьш, оди¬ 
нокий- 

Безпартійний — бесдартийшлГі. 
Безлашпортний — беспаспорт- 

, ний. 

Безпека — безопасдость. Ддя 
безпеки—для прочности, у де¬ 
рен пости 

Безперевбдннй —неистоїщімий, 
иостоянньїй. 

Безперемінно — непременшх 
Безперервний, безперерйвний— 
бесдрерьтньїй, неирерьівний. 

Безперервність, безперерйв- 
ність — беспреривность, не- 
прери вность 

Б езперестан ку * безпе рестані, 
безперестань — беспрери вно, 
постояв но. [постоянний. 

Безперестанний - непреривниіі, 
Безпереч — 1) беслрестанно, по- 

стоянно; 2) беспрекословно. 
Безперечний—бесссорний, не- 

сомненвигі, беспрокословний; 
-но— І) бесспорно,беспреко- 
словно; 2) несомаенно, ко¬ 
нечно. 

Безперешкодний — бесдрепят- 
ст ає в а ьій. 

Безперий — нео пери вшийся. 
Безпечити—1) обеспечивать, га- 

рантироїЖть; 2) успоканвать. 
Безпечний —безопасний; -но — 
безодаспо, спокойно. 

Безпечність — безопасность. 
Громадська безпечність—об 
ществеяноо спокойствие (бов- 
опасность). 

Безпідставний — безоснователь- 
ньій, неосновательний. 

Безпідставність-иеоснователь- 
ность, бездоказанность. 

Безплатний—бесляатньїй. 
Безплемінний — 1) безродаий; 

2) беспотомственньїй. 
Безплідна, -о!—бесшюдная. 
Безповітрбвий—безвоздушньїй. 
Безповітряний—безвоздуш вий. 
Безповорйтний—беввозвратньш; 

бесповоротвьгй. (ность. 
Безповорбтність — безвозвршс- 
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БезпомилешніЙ — безошибоч- 
ньш. [ний. 

Безпомилковий — безошибоч- 
Бєзпомічний — ббсоомощниіі. 
Безпбмічніеть—бвспомощность. 
Безпорадний — безвнходньш, 
беспомощннй. 

Безпорадність—безвнходиость, 
беспомощность. 

Безпосажна — бесприданппца. 
Безпосередній—непосредствен- 

ньій, ирямоіі; -ньо — непо- 
средствешю, прямо. 

Безпосередність — цепосред- 
ственность. 

Безпотрібний—ненужньлй. 
Безпочаткбвий —безначальний. 
Безпощадний — беспощадннй. 
Безпощадн ість-беспощадность. 
Без правий — беспрашшй, без¬ 

законний. 
Безправний—бесправнмй. 
Безправність, безправство—бео 
правив. [восудие. 

Безправ’я — бесправие, непра- 
Безпремінний — нолременішії; 

-но—непременно. 
Безприбутковий—бездоходвий, 
бвСПрИОЬІЛЬНїЛЙ, 

Безприбутковість — бездоход- 
ность, бесприбьільность. 

Безприданиця—беспридаяница. 
Безприкладний -беспримернмй. 
Безпринципний — беспринцип- 
ний, [ний. 

Безпритбмннй — беслувствен- 
Безпритульний —бесприютний. 
безпритульність — бвсприют- 

ность. 
Безпрнчальний —бесприютний. 
Безпричинний—бесіфНЧИНННЙ. 
_ езп р ізвищн ий —бесфамз дьни в. 
Безпробудний — беспробудяьій 
Безпрограшний—беслроигриш- ний. 1 

Безпросвітнї;5 —беспросвствнй. 

Безпутній, -я, *с—бесітутний. 
Безпутство—беспутство. 
Безпуття ? -ття, ер. р.—бездо- 
Безп’ятий беспятьій. [рожье. 
Безрадісний — безотрадний. 
Безриб’я, -б’я, ер. р.—безрибьо. 
Безрідний—безродннй. 
Безрідник—безродньїй, непом- 

нящяй родства. 
БезрІк, мар. — бессрочно. На 

безрік—бессрочно. 
Безробітний — бвзработний. 
Безробіття—бвзработица. 
БезрОга, -ої и -ги — свинья 
БезрОгий—безрогий. Б-га ху¬ 
доба— безрогий СКОТ, СШІНЬИ. 

Безрбгі, -Огих и -ріг~нерогатий, 
бозрогий скот. 

Безрйда, -дн—сирота, без роду, 
без племені!. 

Безрозсуднїій—бессудний, бес- 
правний. 

Безрозумний —безумний. 
Без ритий—безротий. 
Безрукий—безрукий, [ввжннй. 
Безрухий — недвижний, непод- 
Безсебитися—виходить из себя, 
Безсед, см. Бескед. 
Безсемейниіі — бессемейнив. 
Безсердечний — беесердечний. 
Безсердечність — бессердеч- 
ность, бессердечие. 

БезсердниЙ — беесердечний. 
Безсилий—бессильний. [лу. 
Безсиліти—одабеть, терять си- 
Безсйлля—бесснлие, малосилие. 
Безсистемний — бессистемпьій’. 
Безславний — бесславний, по^ 

зорвий. 
Безслівний—бессловвнй. 
Безслідний» бесследний. 
Безслізний — бесслезннй. 
Безсловесний — бессловеснмй. 
Безе маків'я—безвкусица. 
Безсмачний—безвкусннй. 
Безсмертний — бессмортшлй. 

Безсмертник—Везу станичний 

— бос* 
смертник. 

ОССМО^ІГ^РСТЬ. 

Безсмертя — безвжзйрта^обес* 
лї«м*ртаость.і -атзіазттхнЕзП 
БезснастиЙ^пб|Соодіяй.гдт^он 
БезсійЖНИЙтгбеСсаетЩі^гсзЗ і 

-БоЗСцвіснйй уготобсосадоортой. 
БезсІв І СТ Ь , - ІСТИі безсовісність, 

Й ЛГІШСТИг ^ ЛіеССОМЙЮТДЮ.ОШш£9(1 
Безсонний —бессонпицчі г.оао 
іиизейьнн— адшсдЗ 
Безсонячний —.І^о.ешнвзньїй. 
БезіЛньк^-^й^Сгшц з ш с о З 
БезсорОмніШ §*& І 

засте дми ви й і з 5— п'ЗшпшсзЗ 1 
^ЗеТОТеВИЙтНЕ^СПОДМЙьТШЄЗа [ 

- Б«зстатедаий>?г2г (&ебдатрл^у^ 
.я в и Ш* орддотеиіьм гЩтШ 
* хткфщяят 
Безстегеии ийт-бе зСшрьііі %0Д 

Безстидннйттбессіидд»ві?^Г^- 
І г — йнинед'еза 

Безсіидник^-бвсстцдник; -шщя 
—бесстьідни да^* тлі. »— овойзЗ 

Безстильівий гт 
;Бсзсторінній ^о)беепрц«Т9ма* 

ВИЙ. .<ІТОО0Ц (ТГчШ^Ь г{рО$ТЬ* 

. Безсторонність —їжжр и стра^т- 
Безстрасний -гпіб^сстр^гіри#*і. 
Безстрашний, тпі б^сстращц^Д 
Безсуддя, .уддя^-НІв30акряи^оБ, 
Ьезсу д н ий --без заков т* йи *ог^а 

( Б езс ум Д І Н НИЙ 1-^ гб ССС ОВОДТН Ніл. 
Безсумлжністіуо тг оО^ссорвст- 

-Тз'гв«С№>г.поб— 
.Безсууииий—бесішчальпнй, без 
Безсумнівний »ЄССИИИ0)ШИб,1 

-110—НЄС&МВДИМР* ,ВНгіП9а ; 
Бозсулеречиий ,7ГГ 

беспрекосповннй; ^но ^ бос-: 
.торрек,окйв(он^ ; 
Безталанний— ивцчиаг^«іі„бс?- 

,ТЄП9Г. .ОНВВТІЛк) 
-Рвзталад^пк.' т че?- 

Безталаиниця — гореммка, пе- 
1 удач ница. 
Безталання—несчастьс, горька.і 

судьбина, бездолье. 
Безтелесий—худотельїй. 
Безтермінбвий — бессрочнмй. 
Безтілесний — бестелесний. 
Безтлаьдий^-бесилотяьід. 
Безтолковий — бестолковни. 

! Б*0ТРЙВ»ЖЙГСТ^ИІЦВШ1ЬІЙ травьі. 
Бсзтурб<(ТЛМ#о.тг» гбеадаботньїй, 

. N —й іггзбах. 
Безтурботність 
БезтяМ,)-<т ладЛи-г.. 

ноат&т б^і^у^скгвааікч піхьза 
Беатянний-1,!; 6єссчйійяйяя«іі 

-оі«є<йШлщдєл#4і5 -^Ні'ЙРОЗУЛ- 
СТДПННЬ^Й .'іоі. ОЇ І — ІІНІЦ ВМХ ЕЗ З 

.Безтямність СТО 1) к 
-гсІЙЯ^Ьіпа^Л басід«йвд^«*,вть-. 

! Безуважннй —невппматедьц),іи. 
Безувф. й**.,, Бузувіру пцсигла 

і Безугавний —^Оезостаїн^рряр.мйт 
. неугомоннцй, йІТОИИОвО {і’' , 
Безум,' -му- йе:іумд^зЧмІАіуз. 
Безуман, безумець,-мия-ггцуійу- 

І Безумірний-тчроамврНьЦоиЕва 
Безуміти—безуметь, схрди,т/. с 
Безумний- 0<?»умшліімнли1й^а- 
БезумбвниЙ—безусодца^йц.тно 
атбввуслвв^0- — .ггоінаг.іцс9а 
Безумовність -т- Се^услря»^с?г». 
Безумство-—і)езумае^іі1;ніи».аа , 
Безумствувати—бетуметдаадть. • 
Безупинний -гт ЛІесцчкйри^ЖУЙ- 
с"бВ80етацо8очнийн- ‘ННііттЛ^* 
м врерн пчО) беаосв'адкшсїнчв. 
Безупинність — й * 

.ІПНОСТЬ. ^ІІ0ДЖ9^П— йннодроЗ 

Безуразливнй .ісхе реуя^йй»««і. 
Б езу р ЯДДЯ і-0о«ьла«Тй Оа ч - 

чалив.»/.«|йво9—йназчаї'в^ї. 
Безуряаднй -тут бвцдадмзуадвйі- 
Безус„ безуснйг-ое^адгрірйн'сза 
Безу ста вичннй-б0сц]і«иха*і^ьд:, 

дачник, нтвтоиаа .атеї'ом Ц«!С.Т!0?М.Н*»И- ,'^ОЬСШ ,9Ш1вІУ( 

Н ггт &ШАІЇГА ті ЯкіЖШІІЬЛ » 
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Безутратний — безубиточішй. 
Безух, безухнй—безухай. 
Безфоремний —беСПОрЯДОЧЕЬіЙ, 

не по форме. 
Безформний — бесформениий; 

-вість—бесформенность. 
Безхарактерний —беехарактер- 

нмй; -ність — бесхарактер- 
нооть. 

Безхатник—бездомник, бобьідь. 
Безхатній—бездомний. 
Безхвостий—-бесхвостнй, [вий. 
Безхвбстнковий — бесчерешко- 
Безхнбннй—безошибочньш. 
Безхитрий—беехитростаьш. 
Безхл і бни Й —босхл ебньї й. [ бица. 
Безхліб'я — бесхдебье, бесхле- 
Безхмарний—безо.блачяиб. 
Безхребетний, безхреОннковнй, 

безхребовий — беспозвоноч- 
ньтіі. 

Безцарів’я — м еждударств не. 
Безцвітний — 1) бесцсетвьій; 

2) оеециетковілй. 
Безцеремонний — босцеремон- 
ш*ій; -но—бесцеремонно. 

БезцеремОкність —«-босцеремон* 
ность. 

Безцільний—бесцельпий; -но— 
бесцельно. 

Безцільність — бесцельтость 
Безцін, -ну—бесцспок. 
Безцінний — 1) бесцеяньїй; 2) 

неценньїй. 
Безцінність—бесцепность, 
Безцінь, -ни — бесцепоїс. За 

б-нь—за беецеиок. нипочем. 
БезчардакОвиЙ — беспалубаьій. 
БезчасниЙ —цреждовреноиньш. 
Безчасу—нреждевременно. 
Безчерговйй —безочередпои. 
Безчеревий—беабрюхий 
Безчесний—бесчестаьій. [дать. 
Безчестити — бвсчестить, бра- 
Безчеетя — бесчестие, аосрам- 

ідение, аозор, аоношенве. 

БезчіЛьний—бессовестний, бес- 
СТЬІДНЬІЙ. 4 

Безчулісіь —бесчувственность, 
нечуткость. 

Безчуттєвість—нечувствитель- 
ность, анестезин. 

Безчутність—бесчувствие. 
Безчуття — бесчувствие, бес- 

і сознательность. 
1 Безшабельний — не ямеющий 

сабли. 
Безшелесний—бесшумдьій;»-но 

—бесшумно. 
Безшерстий—бесшерсТнмй. 
Безшлюбний—бевбрачньїй. 
Безшлюб’я—безбрачие* 
БезштанькО — 1) голоштанник, 

санкюлот; 2) маленький маль- 
Безщадний—беспощадаьій.[чиЕ. 
Безщасний—неечастньїй, обез- 

і долонний, бесталанішй. 
Безщастя—несчастье. 

і Без’язикий — 1) бвз’язьічньїй; 
2) немой, бессдовесний. 

Бейбас — балбес. 
Бекання—блеяіше. 
Бекати — 1) (об оецах] блеять; 

2) (о детях) реветь. 
Бекет—военпиіі анкет, стража* 
Бекеша— бекеша. 
Бексати —кричать, 

* Бел бас, см. Бельбас. 
Белебенити — болтать, баять 
Белсбень — 1) горб. Зсодм; 2) 

тлу боксе место в йоде. • 
Белетристичний —белдетрлсти- 
Бельбас—балбес. [ческий. 
Бельбахи—внутренностн. 
Белька, см. Балка 2. 

і Белькнути—сболтнуть, сказать 
ч.-л. необдуманно. 

Белькот, -ту—болтовня, лепет. 
Б^іькотання, белькотіння — 
болтаеие, лепет, бормотаїшо. 

Белькотати, белькотіти — бор¬ 
мотать. лепетать. 
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Белькотия — болтовая, лепет. 
Белькотун, -на—болтун. 
Белькотуха—болту нья. [впц). 
Бендзь, межд. — бух! (при падс- 
Бендюг, см. Биндюг. 
Бенево—невамерзающая и не¬ 
пе ресихающая часть рекн, 

Бенеря—в вьіражениях: бенеря 
його принесла — чума его 
принесла. Звідки тебе бенеря 
принесла—откуда тебя чума 
принесла. 

Бенефіція—бенефпция. 
Бенефіціянт — Оенефицпант; 

-тка—беаефицпавтка. 
БензеОкиЙ—косоглазьііі. 
Бснзйна—бензин. [провод. 
Бснзиногін, -гОну — бензиво- 
Бензкножаровйй — бевзинока- 
Бенкет, см. Бснькет. [лальний. 
Бентежити—1) смущать, обес- 
кураживать, ебивать с толку; 

' 2) тревожить, волиовать, воз- 
буждать; 3) срамить, бесче- 
Стпть, порочить. 

Бснькет, -ту—банкет, ппр. 
Бенькетар, -ря — гуляка, лю¬ 

битель пнров. 
Бенькетування — ппроваиие. 
Бенькетуї/ати — пировать, гу¬ 
лять, веселиться, 

Бербенйця — бочка, бочонок 
(чаще для молочн. продукт.). 

Берберйс, -су (оопи)—барбарис. 
Бервеиб—брешю, колода. 
Бергам*#та (род груш) бергамот. 
Берда—стража. 
Берданка — маленький топор. 
Ьердо — 1) пропасть; 2) бердо. 
Берег, -ега—1) берег. Піти в 

берег— ПОЙТП к прибрежньш 
местам. Пуститися б-га — 
отдаться на произвол судь- 
Оьі, свпхнутьсп с прямой до¬ 
роги; 2) прибрежная лужай- 
ка; о) обрез, край, подол 

^ «4і* |*0«. слеш. Д. НіКОйСЬІСЦЇІ-а. 

платья; 4) кайма; б) обрез в 
кнпге; 6} край, борт. 

Берепвка (зооя.)—стриж, [аой. 
Береговий — береговой, береж- 
Ьереговик—1) береговоіі надзп- 

ратель; 2) бероговой житель. 
Берегти — сохрапять, хранпть, 
беречь. 

Берегтися — остерегаться, бо- 
речься. 

Бережан—прибрежньїй житель. 
Бережений — бережеенілй, обе- 

регаомьій. 
Бережина — 3) прибережье; 2) 

береговая трава, береговоо 
сено. [ливость. 

Бережіння—бережение, береж- 
Бережкий— бережний, осторож- 

НЬІЙ. 

Бережний—1) прибережний; 2) 
(о воде) проспиш, речной 

Бережи ість —осторожность. 
Бережняк— 1) бережняк, стро- 

ительньїй материал с берега; 
2) прибрежньїе растения. 

Береза-1) (бот.) береза; 2) за- 
пенала, заправила хора на 
венервидах, посидслках. 

Березень, -зня—март. 
Березина—1) березовое дерево; 

2) березовая ветка, розга; 
3) березовий лес. [ка. 

Березівка —(настойка) березов- 
Березіль, -зіля — март. 
Березка, см. Берізка* 
Березневий - мартовекпй. 
Березник, березняк—1) березо¬ 

вий лес, роща; 2) гриб* 
Березовий—березовий. 
Березовиця — березовий сок. 
Берест, берестіок — І) берест, 

вяз; 2) білий—береза; 3) бе¬ 
реста: -бвий — берестовий. 

Берестина— берестооое дерево* 
Берес(Т;Нкк—берестовий деса 
берестовая роща. 



и 'Еерестянка- --’ВилоЬ:?* 

Берестянка—!у коробка' лз бе- 
V рвзовой' Кори; 2) грйб на бе- 

* ' ріестових пеньках// “ 
Беріг, см. Берег. ' ' 
Берізка—І) умсньш. ]ог береза; 

2) (растл.) ви гонок/ бурсака, 
Йовіпііґїйг, вьгончпк. !іт 

Беркий —1) липкий, клейкий; 
2) До роботи—ретявиії/ рья* 
ний в работе; 3) хваткий; 4) 
нбпрающий в себя, впвтмва- 
ющий. л ^ # •- [вмрк! 

беркиць, межд* шдегг, ку* 
Беркицьнути —* шлепйуть, -ся, 
оШоЙйеуТь,! -ся/* попалить, 
-Ся; *^СЯ — шлепнуться, пова¬ 
литься, : і :’ - : .»•> 

Берковець; -вця—берковец. 
Беркут (зоо.і.)—беркут. 
Берлин, -на — карета, ридван. 
Берлина —берлина, барка. 
Берліг, см. Барліг. 
Берло—скппетр, жезл. [кий. 

• Беручий — І) хваткий; 2) яип- 
Бесаг, см. Бисаги 
Беседа, бесіда — І) ппрутка; 

2) общество гостей; 3) раз- 
говор, беседа, роль, собесе- 
довантте. 

Бесе[і]дка—бееедка. 
Беседувати, бесідувати — беее- 
довать, разговарпвать, собе- 
содоватй. 

Бесідник—собедеднпк; -ниця — 
собеседница.* 

Бескед '-крутизна, обрив. 
Бескеття—обриви, оврагпг., 
Бескид, см* Бескед. 
Бестія—бестля, скот. 
Бесурма[е]н, см. Басурман. 
БШнарка—бетоньерка. 
Бетбнннк-і-бетоніцй к. 
Бетбнбвий—бетонний. 
Бехати, бехнути — ступать, 

стукнуть, падать, упасть, 
би^ь, ударить ' с сплой. 

Бецжан; ->на ^увалеОь/ дубгіНа, 
балбес:сії- и *?-і / :і 

Бечка - плііт {нсбольіайй). 
: Бешиха (м«)).^-роага. >-- .ос^ки.* 
Бешиховий—1]ІОУсИСТЬ1ІІ. 
Бешкет, ‘•Ту—‘бйеЧгіїйствс^; сікав-. 
Д.Л/буЙ'СТіКї.'Д^бОЦІ. 

Бешкетний—гйлйдальннй?>' 
Бешкетник —* ’С^зобразаик; де- 
боШйґр: ’’ ііГ.ООіІГі^а 

Бешкетування*— дебойїирство. 
Бешкетувати—де бот п рить. 
Бешпетитн ^ пахкать, гадить. 
Вештання *^~ брань, зкеітокяй 

ВЬІГОВОр. ' :і 1‘ф'Швб- [ГрйЗЬЮ. 
Бештаті*—бранять, метать 
Бжола, см. Бджола. * яіи* 
Бздюха, -хи, бздюх, -ха^- і> 

і гриб-до жде вик; 2) 
вонючка, древесний клоп. 

Банкоку— І) строка, дрок;- 2> 
(о чело*.) норов, пунктик, 
манни. ^ м :: 

Би, —би, 0 [Я був би прнй- 
ШиВ]. Би-М, би-сь, би-СЬМО, 
би-сьте — я бьг^и Ом, мьі бьі, 

1 вьі би.'. Рад би-м—рад Ш я. 
, Були би-сьте здорові—били 

би ви 8ДороИЙ*^итт^ч.;<і: і 
" Бндлйна—скоти яа; • 
Бидло — 1) рогатьтй ^скот; * 2) 

' (бранкое) Скот, скОтива; 3) па¬ 
даль. ну. ся ■ , 

Бидлячий—скотскиіі, скотскоп. 
Бик—1) (зоол.) бик; 2) (авт.) 
жук, олень; 3) (тег«ич.) оик. 

Билєт — 1 )см. Білет; 2) паспорт; 
3) двадцатипятирубігевая; ас- 
сигнация, * ' т ;• ! 

Билина — травка, билина,; ра- 
СТ«ВПЄ. • ' ‘.Оіі — 

, Билина—билина. '• (стенає. 
Билиця—І) бмль, билье; 2) ра* 
Било—І) клепало; - 2) крьілья, 
отводм в саняХІ І 

Било вий—стеблевой'! * , 

Н ) 
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Би дьце —Битка 

Бильце—1) іу.у. от.^ило; 2) ш*. 
шл у дюдьк >) пР,аДйШ*адй*і 
брус в брроае; |)„обруч . у і 
корзивьі. Борона иа тря 
ОШіьці оорова о хре*. бру- ; 

Бимоас, -са—верзида. Гамх, 
Бивда—бинт, ленга. У Сніі„ах 
ходити—бить децушкоіі. 

Ьиндовий—леьтотдий. 
Биндуватий, — леатоооразиий. 
Биндюг, -га, биндюга —і) тол- 

стая ла^ ка, У) Оревцо для уо- 
воралпиання мольницш; 3) до¬ 
мовив рослуски. 

Биндюгйвий—домовой. ’і 
Биндюжина ~1) См.' Бкидюг 

V1,-, <-) йростнтутка, разьрат- 
ница. г х 

Биндюжний — Д) ломовой; 2) 
скверамй, нечестнмй. 

Биндюжник—домовик, ламозоЬ 
извозчик. 

Биндюжницький — 1) ИЗВОЗЧИ- 
— гРУбвд. [ааться, 
Биндючитися —важввчдть, чва* І 
Бинтування—бинтованле. 
Бинтувати—бізнтовать. 
Бнр-бир, межд. — зов, озцам. і 
Бирка 1) овца; 2) юіїура ове* 

чья. Шапка-бирка—шапка лз 
овчини, 3) (палочкп с нареза- 
ми) бирка; 4} сосновая шишка, і 

Биркувати — делать пометкл > 
нарезки. [ловлнїоавц* І 

ьирнак—посох с клюкой для 
Бирса—1) ураган, буря; 2) зцй- 
лепсля, падучая. * [ситьсі, , 

Бирсуватися — артачпться, бе- г 
Бисаги, *гів—дорожямй двоц-4 

ной мешок. 
Бистра—бьістрпна.- ; 
Бистрець, -еця — поток, би* 
стрий ручей. 

Бистрий—^І) скорий, бистрий 
стремительний; 2) провор¬ 
ний. Бистрий на очі—ваблю- 

{' Б нстрий різуіц_ 
^ооЗра ^тольвррть. Бистрий 

І кінь—резв^тлршадь,_ 
Бнстрща, бистрння, бпстринь, 

-Пі— Оистрлда, лоток. 
Бистрінь, -ш: , (м. Бистриці 
Ь>.^ТрО-т-СЛОрОц проворно. 
Бнстронопій — рцстррвоглй.* 
Цистробкиіі — зоркдй. 
Бистроплинний — скороточний 
бистротцкущаіі. 

Бистрії, см. Бистрина. 
Бистряк, -кд наколений сап ! 
Бистрянка—Бистрая речка. 
Битва—біпЕа(1 оой. 

— тредло, трепадка. 
Бктець, -уця— каменолом. 1 
Бити — ї ї бить; 2) (о датах). 
.^оканить. Байдики бити — 
бить баклуши. Б. на кого— 
нападать еа кого. Б. на за-\ 

. па смерть. Бити 
одне—бить масло. Б. телетра- 
му — посилать телеграмму, 
Б. в дріт (галпіф. шутл \\ ^ 
посилать по телеграфу 

Битий —і) бптиі; 2) (о Оорсге) 
укатааний. торвьпі; 3} чока- 
нрнпьій, ковашшй. Я в тішу 
не битіїй— я в атом не поїш, 
маю, но учен. Битий на сЬ-> 
лову^бвшковатий. Бита го-, 
лова—тертий калач. 

Битися— 4) биться, колотиться, 
драться, сражаться; 2) бпть-Л 
ся, трепетать; 2) об віщо-—' 
биться,^- ударяться обо что.^ 

| тБ. луною — отдаваться зхом. • 
4) стараться, биться; 6} у що 
"’ ^нть, ударять во что. Б. об 
заклад—держать' пари, бить-1 
ся об . заклад. 6) кудись, у) 
ШО-стремиться куда-нпоудь. 

Битка—і) игральная кость, би- 
ток; 2) разратое яйцо; 2) дра- 
на, Сдтьо; 4) треоадка (дьра). 
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Битливий — 1) дратливий; 2) 
сильно ударяющий. 

Биток» -тка—биток. 
Бигопмс, -су — бьітопнсанне. 
Биття —1) бпение, пульсироиа- 
нав; 2) битье, драка. 

Бич —1) палка; 2) (у иепа) би¬ 
ло; 3) бичева; 4) длинний 
кягут; 5) часть сукновального 

Бкчнна —гогшдп на. [ пеета. 
. Бичівка—веревка, бичевка. 
Бичня, -ні — 1) стадо волов; 

2) вагон для волов. 
Бичева—тяга добавочпьіми ло- 
шадьми шш волами. 

Бичок—І) (молодой бик) бик; 
2) (риба) бичок; 3) окурок. 

Бичувати — 1) припрягать до- 
шадей или волов; 2) (нака- 

' хиеать) би чекать. 
Біб, р. бобу —боб. 
Бібка—1) кати шок, шарик; 2) 

ггатьипок помета овечьего, 
заячьего, козьего. 

Біблійний, біблійський — би- 
блейскпй. [фи чесний. 

| Бібліографічний — бибявогра- 
Бїблїотекар, -ря — библпоте- 
карь; -ка — бибдиотекарша. 

Бібник, -ка—трилистник. 
Бібр, см. Бобер. 
Бібула—1) оберточпая бумага; 

2) промокательная бумага. 
Бібуляр, -ра— пресс-бговар. 
Ьіб'яшбк—1) древесная дочка; 

2) катмшок (помета, напр.). 
Біг, р, бога—1) бог; 2) пкона, 
образ. Біг-ма, біг-має — вет, 
не имеется. Біг-мс -єй-богу, 
право. За незйнного біга — 
ни за что. 

Біг, р. бігу—бег, теченпе. 
Біга, -ги—бег, побежка, 
Ь ставка—понос. 
Біганина — беготня, суматоха. 
Бігання—бегание, беготня. 

Бігати—І) бсгать; 2) (о коровах) 
случаться. Б, на ковзнях 
кататься на коньках. Бігай2— 
побегк-ка! 

Б і гачка—суєта. 
Біги, -ів—бога (конскне), 
Бігматися — божиться, * всув 
упомквать бога. 

Біговий—скаковой. 
Бїгбвисько, біговище — риста- 
лище, плоодром. 

БІГОМ, нар.—бегом. 
Бігос и бігус—бягос. 
Бігою, пар.—рисью. 
Бігти — 1) бежать; 2) течь; 3> 

бистро ехать, спешить. Бігти 
з копита, у чвал—ехать, бв- 
жать галопом. Б* В КЛус— 
бежать рисью. 

Бігун, -на —і) полюс. Б.півден¬ 
ний, північний—полюс юж* 

* вий, северний. 2) извияи- 
етий узор, зигзаг; 3) бегун, 
скороход; 4) верея, верхний 
ясервов в мельни де; б) вра- 
хцающийся валик, шпи. 

Бігунка—1) дезинтерия, понос; 
2) полуторагодовалая телка; 
3) чугунка, железн. дорога. 

Бігунки, -ків—беговьке и вер- 
хошдо дрожки. 

Бігунці, -ців—пролвтка. 
Бігцем, кар. —бегом. 
Біда—1) беда, бедствие, оесча- 

стье, злополучпе, горе. З бі¬ 
дою—с трудом. 2) двуколка, 
таратайка. 

Бідак, -ка - бедняк, нищпй.. 
Бідаха — бедняга, бедважка, 

горемьїка. 
Бідачисько—бедняга. 
Біднтися — пзображатьі. горе- 
митного. 

Бідна—двуколка. 
Бідкання—1) бедстаованпе; 2) 
жалоби на судьбу, гореваїїВе. 

37 Бідкатися—Білко 

Бідкатися —І) *бедствопать, го- 
1 репать; 2) жаловаться в а 
ісудьбу, прпчитать. 

Бідкувати за ким, за чим - 
'лечалоиатьея о ком, о чем. 

Біднесенький—бедненькн й, бед- 
няжечка. 

Бідний — убогий, бедньїй, пе- 
їсчастлшзий, горемичньш; -НО 
—бедно, убого. [ним. 

Б і дн ити ся—прпкиди ват і, с я иед- 
Бідннця—1) бедпая, Седпяжка, 

несчастиая; 2) иемного, ма¬ 
лая толпка. 

Біднішати—беднеть. 
Біднісінькнй — бедвехонькпй. 
Бідність—бсдность. 
Бідніти—бсдветь. 
Біднбта—1) (гоо«р.)Оедньіс лю- 
дп, бедпякп; 2) убожество, 

’ бедность. 
Біднуватий—бодяоватьт. 
Відня, -ні—бедняжка. 
Бідняг[к|а-»бедняга. 
Бідняк, -ка—бедняк. 
Бідняцький—Оедняцкп іі. 
Б іднячка—бедняжка. 
Бідовий—бедовьііі. 
Бідолаха—бедняга, горемика, 

яесчастньїй, десчастная. 
Бідолашний—горемичньїіі, ве- 

счастньїй, бедпяга. 
Бідбта—і) [собир.) бедняки, го- 

льітьба, 2) бедность, убо¬ 
жество. 

Бідування—бедствованпе. 
•Бідувати — бедстяовать, горе- 

вать, нуждаться. Біду біду¬ 
вати—горе ммкать, мьїкагь- 

Біженецк, *енця—Оожснец. [сн. 
Біжка. пар.—бегом. 
Біжутерія — драгоценности, 

іовелирнио изделпя. 
Біжучий—текущпй. 
Бій, р. бйо — 1) боіі, бптва, 

\сеча, сражеепе. Ббем увій¬ 

ти—ворваться, воііТїт воору- 
женной сплой. 2) битье, по- 
бои; 3) убоп (скота); 4) бой, 
Оитое стекло, лом. 

Бій, р. бію— боязнь. Без бою— 
безбояаиенно. 

Бійка — І) Драка, ссора; 2) сра- 
жение, схватка. 

ВІЙН іїЦя — амбраву ра. 
Бійня—бойня, скотобойця. 
Бік, р. боку—1) бок. Вилази¬ 
ти боком — даром не прохо¬ 
дить, 2) сторона. На той 
бік—на друї-ую сторону. 3) 
парти я; проти вопол. гругша. 

Білан, -на—1| блондин; 2) (во*, 
собака) бел як, 

Біланя -(корова, овиа) осля яка. 
Білястий — беловатин, белесо- 

ватиіі. [жешлй. 
Білений—)) вибелевпий; 2) лу- 
Біленьке, -ого—1) я її до; 2) бе- 
лок яичвьііі. * [лепький. 

Біленький, білесенький — бс- 
Білет, -та—І) билет; 2) и 3) 
Білизна—белье. [см. Билет. 
Білий —1) бельїй; 2) чистий. 
Білий як молокб—бельїй как 
лунь. Білий тиждень—СТра- 
стнал неделя. ( 

Білик—І) свежевальний резец; 
2) белка-самец. 

Білило (гклг.)—Селила. 
Білина—Оелизна. 
Білити — 1) белпть; 2) (о по- 
латне) белпть, вибелпвать; 
3) ’ лудить; 4) заОелпватьсмс- 

Білііця—белка. [таной (борщ). 
Біління—1) беление; 2) обслкаг 

побелка. 
Білісінький— белехонькпй. 
Білість—бел изна. 
Біліти—белеть. 
Білішати—белеть еще больгсв.^ 
Білка - белка. 
Б і л кб— (соба ка) Селянка. 



БІЛКОВИЙ— БІОЛОГИЧНИИ М 

Бїлкбвий—белковьій. 
Білкбвнна—белковью вощества. 
Білля—1) белила; 2) белье. 
Біловидий—белодицьш. 

.Біловусий — белоусьій. 
Білозір, -збра—-1} красавец, 
милий; 2) зпптет месяца; 
-ка— 1) красавица, милая; 
2) один пз впдов крьімскоп 

Білозубий—бедозубьій, [соли. 
Білок, -лка—1) белкована; 2* 
белок глазиой; 3) * белок 
япчішїі. 

Білолиций, -я, -е—белолццьій. 
БілолДбий —бел о добий. 

.Білому рий—белокаменньш. 
'Білобкий—белоглазиіі. 
Білорибиця—белорибпца. 
Білорук (муж. р.)—бел о ручка. 
Білорукий—белорукий. 
Білоручка—болоручка. [цілії, 
Білотварий—бельїй, бледноли- 
Б іл оту р ка—(п те ница) бел оту р - 
ка, арнаутка. 

Білошкурий -белокожпїї. 
Білування—І) свежеванпе; 2) 

{в свадебних псспях) покри¬ 
вало для вовоорачной; 3) іш- 
беЛка, вьібелпваїше. 

Білувати — 1) свежевать, сип- 
мать кожу с жпвотаого; 2) * 
{стену, дом) белпть. 

Білуватися — 1) свежеватьсл, 
2) прцааряживаться, прпхо- 
рашиваться. 

Білуха — 1) белодицая, блон¬ 
динка; 2) белорьібица. 

Білющий—очень бельїй. 
Біля, пар,-—около, подле, возле. 
Б. самісіньких ніг—у самих 
иос\ Б. двору—у двора. 

БілявеЦЬ | -вця—бловдик. | 
Б і ля вий—бл онди н, бел оку р ЬІ іі Ч 
светлорусьій, белобрисий. 

^ілявіти — белеть, ставовитьс? 

Біляк, -ка—1) беляк, животи о е 
белой масти; 2) род грнбов; 
3) беляк-заяц, 

Біляр, -ра—бедильщпк. ч- 
Білярня, більня—1) белильня; 

2) проболочная, отбедьна^ 
мастерская. 

Білястий—иеловатьій. 
Білячий—бел п чий. 

Біль, роб. біли — 1) бели о 
питки для шитья, 2) белая 
часть дерева под короа; 
беліїло, белая краска; 4) бе- 
лизна. 

Біль, род. бблю —боль, страда* 
Більйон, -ну—биллпон. (ниє* 
Більмо (ми. більма) — бельмо. 
Більовйй—из бельїх ниток. 
Більш, сж Більше. 
Більшати — 1) долаться боль* 
шим, уволили ваться; 2) о об¬ 
ростать. 

Більше — І) больше, более. 
Більше, як—больше чом. 
Більше, ніж треба — более 
чсм слсдует. 2) оуще, Б-ше* 
тбго, що—преігмуществевии. 

Більшенький —побольше. 
Більший—1) большяй; 2) стар- 
ший. Б-ший від кого—больше 
кого. Б-ший проти кого-болт¬ 
ів ий в сравнеиии с кем-ви. 

Більшйльний — у вол ичителі»- 
иьій. -льне шкло—уволичн-- 
тельнос стекло. 

Вільшина—1} величина; 2),боль*і. 
ш паство. 

Більш йти —у величивать. 
Більшість—бшхьшинство. 
Більярдня—блдьярдная. 
Бімбувати — 1) бездельепчать; 

2) гордяться, чваниться; 3) 
говорить под нос. 

Б іогра фйч н и іЧ — б пограл и ч е-; 
скпй. І --1 \ икнії. 

явка олопдинка. [снеглеє. Біологичнин —бяологичоский*: 

№ 
Бір — Ьлагичеетя 

Є*»* ббру —бор, сосновий лес. 
Біржа —- 1) би ржа; 2) ме* 

'сто стоянки извозчпков; 3) 
• пзвозчичьп дрожки, сани. 
Б. праці—би ржа труда, 

Біржах — бпржевой пзвозчнк. 
Біржовик, -ка—биржевик. 
Біривлнвий—сильньш. 
Вірувати—бить в состолшщ, 

иметь силу для ч.-л. Він не 
бірує—он не в состоявин. 

Біс, -іса—бес, чорт. Бісом ди¬ 

витися — сердито смотреть, 1 
косо поглядивать. Один біс-_ 
оба лучшо. и то и другеє 
шіохо. На біса—на кой чорт. 
До біса, до сто біса—мпо- 
тое мпожество, проиасть. 

Біс, межд.---бис, еще раз. 
Бісеня, -няти—Сесепок. 
Бісерина—Оисєринка, 
Бісів, -ова, -ове—бесов, -а, -о. 
чортов. Бісової віри-окаян- і 
Цілії, -СЬКИіІ—бесовский. 

Біскуп —єпископ. 
Бісмут—впемут. 
Біснуватий—бесноватий. 
Біснуватися—бесноваться. 
Б і як, -ка—1) большой кузн еч- 
ньііі молот; 2) палка, било. 

Блават, -ту—голубой шелк. 
Блаватас, -су—голубом шелк. 
Блаватний — шелковьій. 
Блавучити—бакяушц бить, ски- 
таться, шататься. ! 

Благальний—умо.тягоїцпк. 
Благаний—1)Іселанньій; 2) про- 
СЕШріЙ. 

Благання — мольба, моление. 
Благати—просить, модпть, умо- 

лять. | ТОЛЬ 
Благач, -ча—иросителц моли- 1 
Благенький—плоховатий. > 
Благий — 1) благой, благодат¬ 

ний; 2) її доховати іі; 3) вет- 
Л’ий; 4) вемощниіі, слабий. 

Благо—добро, благо. 
Благовісний—І) (зеоп) благо- 

востньїй; 2) благовещенекпп; 
м. ^ * одержимий. 
Благовісник - І) благовестатель; 

2) (праздн.) благовещение. 
Благовіст, -ту—благо вест. 
Благовістити—1) О.іагоиещать. 

благовостіггь; 3) разиосить, 
разглашать. 

Благовіщення — благовещение. 
Благодатний—благодатний. 
Благодать, -ти—благодать. 
Благодій, -ія - Олаготворитель, 
благодетель, , 

Благодійний — І) благодетель- 
ниіі; 2) благотЕормтельниіі. 

Благодійність благоїворптель- 
ность, благостиня, доброе де- 

Благодіяння -благодеявве. [ло. 
Благодгяти — благодетельство- 

вать, ^ |н иіл. 
Благонадійний — благоиадеж- 
Благонадійність — благонадеж- 
ность. 

Благородний — благородний. 
Благородність —благородності». 
Благословенний — благословен¬ 

ний. 
! Благослове|ї]ння— 1) благосло¬ 

венне; 2) славословив, вос¬ 
хваленії е. 

Благословляти, благословити— 
благословлять» благословить. 

Благословлятися, благослови¬ 
тися — йол учать благосло¬ 
венне. На світ благослови¬ 
лося—рассвело. [добрий. 

Благостинний — милостивий, 
Благостиня—доброта, милостц 
благостиня. 

Благость — благость, доброта. 
Благочестивий благочестивий. 
Благочестиво — блаїючсстшю. 
Благочестя, -стя—1) благочг- 

стие; 2) православне. 



Благочинний—Блискавець 

Благочинний—благочинний. 
Б лагу ватин — блажен ньі іі, м ал о * 
Благузнити—болтать. [умими. 
Благушний — благодетельніліі, | 

благотворний* 
Благушниця—благодетельнищц 

благодатная. 
Благущий—умоляющи іі. 
Блаженний—блаженний, [вать. 
Блаженствувати — бдажевство- 
Блажйтися — соглашаться. 
Блазенство—шутовстао, дура- 

чєство. 
Блазенський— шутовской. 
Блазень» -зня — 1) молокосос; 

2) дурак, глупец, олух; и) 
шут, паяц. 

Б лази йти—вводить в соб лази. 
Блазнитися—1) ребячитьея, ша* 

лпть; 2) соблазняться. 
Блазнювати—1) иаяснпчатц ду- 

* рачитьея; 2) шалпть. [ний. 
Блакитний — голубой» лазур- 
Блакитніти—голубеть* 
Блакитнобкий — голубоглазий. 
Блакитнявий—голубовати іі. 
Блакить, -йти — 1) голубой 
цвет; 2) спнева, лазурь. 

Блам,-му—мох. 
Бл а майка—лакомство. [ком. 
Бланений—опушенньїй Оараш- 
Бланковий — бланковий. 
Бланконадписувач—бланковая 
Бланок,-нку—бланк. [писатель. 
Бланя, -ні—мех. 
Елейвас, -су—белпла. 
Блейвасовий—белпльвнгй. [ца. 
Блекїт,-коту — ци кута, бешени* 
Блекота,-й —1) Селена; 2) я до¬ 

питне трави. Як блекоти на¬ 
ївся— будто белони об’елсчі 

Блескотіти, їм. Блискотіти. 
Блешня — блесна. 

Ближити — 11 р II бл II жать; -СЯ— 
приближаться. 

Ближній — Слинений, близкий. 
Ближчати—приближаться. * 
Ближче, яар.—ближе. 
Ближчий—более близкий, 
Близ? -зу, близйня—близость. 
Близесенький — Слизеховький. 
Близити •— приближать; -ся — 

приближаться. 
БлизісІпький — блпзеховький; 

-ко — блпзехонько. 
Б лизнім—близкий. 
БлизнЛ—пз’ян в ткаяи. 
Близнюк—1) близнец, двойвпч- 

ник; 2) вол, похожий ва пар- 
* ного, 3) парний горшок. 
Близнючка—близнец, двойнич- 
Близня, -ні—близнецн. [нин і. 
Близня» -ЯТИ —бяизпец. 
Блязняк» -ка — двойной кув- 
шин, горшок. 

Близнята—1) близнеци, двоіі- 
нп; 2) двойнои горшок. 

' Близнятко—близнец. 
Близбмий —близкий. 
Близчитися, см. Ближчати. 
Близький— 1) близкий; 2) при- 

1 ближекньш; 3^ бдвжвий. 
| Близькість — 1) близость: 2) 

приОлиженность. 
Близько—1) близко; 2) ловле, 

, . подле; Зї около, яряблвии- 
тельно. Близько трьох рй- 
ків—около трех лет, 

і Блккатн—1) мерцать; 2^ ми¬ 
гать, хлопать глазами. [ниє. 

Блимання — м ер цапи е, мелька- 

Блимати —1) мигать, сверкаті*, 
мерцать, мелькать; 2) мигать, 
хлопать главами, бросать 

Блимнути —мигнуть. (взгляд- 
I Блиск, -ску— 1) свет; 2) блеск. 

Б лея ти—1)' блеять; 2) баять,' лоск, глянец. 
говорить, болтать. і Блиска— трясогузка. 

Елигбмий—близкий. і Блискавець (ваг.) —светлячеКл 
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Блискавий — блестащий, свер- 
кающпй. [ница. 

Блискавиця—1) молния; 2) зар- 
Блискавйчний — молииеносньїй. 
Блискавка—І) молвия; 2) (гал.) 
блестящие буси. 

Блискання —сверкавие. 
Блискати—1) сверкать; 2) блв- 

стать, иокриться; 3) лягать, 
Блискітка —блестка. 
Блискотіти—сверкать, Олестеть. 
Блискотливий — сверкающий. 
Блискучий — блестящпй, бли- 

* статеяьнмй; -куче — блиста- 
тельво, Олестяще, 

БлискучІсть—блистательность. 
Блиснути—1) блеснуть, сверк- 

нуть; 2) удасть. 
Блиснйк, -ка—слюда, 
Бл щак» -ка—светляк. 
Блищати—Олеететь. 
Блищик, слі. Блискітка. 
Блідий, блідний — бледдьій. 
Блідість—бледность. 
Бліднути—бледееть. 
Блідо вид ий — бледволпцьіЙ 
Бл ідолйций —бледнол и цм й. 
Блїдотварий—бледиолп цнй. 
Блідуватий—бледноватьій. 
Бліндажувания — блпндпрова- 

ние; -пати — блпндировать. 
БліндажІваїїий пбїзд^—блив- 
дврованШіїіі поезд, (лотно). 

Бліх у вати — белить (лен, по- 
Блок# вашій — блокпрованЕьій. 
Блокувати—блоквровать. 

II Блондин, -на—блондин; -ка— 
блондинка. 

Блоха—ї) блоха. Канцелярська 
б* — медкий чиновник, 2) род 
детской игрьі. 

Блох(л)йвий— блошистьій. 
Блошйкка—вочвля рубашка. 
Блошкя, -ні—(сойир.) блохи. 
Ьлощйця - КЛОО- 
Блощйний—шюповий 

Влискаатї — Влявкати 

Блуд, -ду—1) блуждание. Блу¬ 
дом ходити — блу ждать. 2) 
блуд, прелюбодедние; 3) не¬ 
чистая спла. Чи теб£ б. на-» 
пав?—С ума *тіл сошел? 

Бл у де ць, -д ця—заблуди вший ся. 
Блудити— 1) бл у ждать; 2) за- 

блуи:даться, ошибаться. Блу- 
дгіти словами—-бредить. 

Блудливий —блудливий. 
Бл^днйй—блужда гощий. 
Блудник — блудник; -ніїця- 

блуднпцз. 
Блудство - блуд, блудодеявие. 
Блудяга—бродяга. 
Б лудяжка—п отас кушка, 
Б л у за—б л уз а. 
Блукальиий — скитальческий, 
блуждаю щн й. [н по* 

Б лука н и н а —с к и тани е, бл у ж д а 
Блукання — і) блуждание; 2) 

сватанеє, скптальчество. 
Блукати —бродить, блуждать, 
скятаться. 

БлукАя, -чй — скиталец; -ка— 
екпталида. 

Блювакй, см. Блювотина. 
Блювання—блеванпе. 
Блювати—блевать, рвать. 
Блювачка —блвванпе. 

, Блювота —рвота. 
Блювотина—блекоти па. 
Блювотне—рвстітое. 
Блюдечко—блюдечко. 
Блюдо—блюдо. 
Елюза—блуза. 
Блюзнити — богохульствовать, 

кошуаствовать. 
Блюзнір, -ра — богохульник 

-ка—богохульштда. 
БлюзнірстоО — кошунстпо, бо¬ 

гохульство. 
Блюзнірський — кощунствеа- 

ньій, богохульний 
Блявкати, блявкнути—болтать. 
болта у ть. 
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Блягер» -Іра—фразер, 
Бляг^зкати— 1) молоть вздор, 

чепуху; 2) врать» наговарп- 
Бляклий—бдеклнй. 
Блякнути — бяекнуть, увадать. 
Блякувати—линять. 
Бляск, -ку—1) блоск; 2) радо- 

стное иастроеппе, под'ем. 
Бляха — 1) жесть, железо; 

2) металлическая пластинка; 
3) листовое желево; 4) ме¬ 
таллическая пряжка. 

Бляхар» -ря—1) жестяник, кро- 
ведьщик; 2) торговец жестьго 
и листовим железом. 

Блях&рня—мастерская жестя- 
НЬІХ ИЗДСЛПЙ. ’ 

Бляхбваний — обитьій жестьго, 
металлнческ. пластинками. 

Бляхувати—1) покривать же¬ 
стьго; 2) украшать металли- 
ческими пласти яками. 

Бляшаний—жестяоой; пз ли¬ 
стового железа. 

Бляшанка—1) жестянка; 2) (ме¬ 
ра для еодки) осьмушка; 
3) байка. 

Бляшанкбвий — жестяночньш. 
Бляшка—1) кусочек жести; 

2) пряжка; 3) фольга. 
Бо—1) (союз) потому что, ибо> 

так как; 2) (частина) же. 
Скоріше бо йди—пди-же ско- 
рей! Та ну-те бо — да что 
ви? 3) да и. ведь. Він бо й 
був у нас першим—да и бид 
он у нас первим. 

Боб£р, -брі—бобр. 
Бобина—бобовое зерно. 
Бобир, -ра—ерш. 
Боббвий—бобовий. 

Бовваніти — виднеться вдали» 
казаться в виде прпзрака, 
маячить. 

[вать. Бовван—1) пдсл, встукан; 2) 
марево; -ський — идольский. 

Бовгар, -ря—1) пастух рога¬ 
того скота (у гуцулов); 2) 
болгарин. 

Бовгарка— затон для скота у 
гуду лов. 

Бовдур, -ра—1) димовая труба; 
2) шест, жердь у рьіболовов; 
3) (о людях) болван, чурбан. 

Ббвкало — 1) глупий, болту в; 
2) (я колоколс) било. 

Ббекати, ббвкнути—І) бамкать, 
звонпть, ударять, ударять 
в колокод; 2) говорить, ска¬ 
зать иеобдумапно, ляпнуть. 

Бовкун, -ні—1) вол, запряжен¬ 
им й в одиночку; 2) большой 
сноп камьіша. 

Бозкунчик—1) уменьш. от бо в* 
кун; 2) привеска у еерьги. 

Бовт, -та—1) ботало; 2) шест 
для размешпвания. 

Бовтати —болтать. 
Ббвтатися — плескаться, бол- 
таться (в воде). 

Ббвтиця — 1) кисть, кисточка; 
2) привеска, цепочка. 

Бовтиш, смш Бовтун. 
Ббвтнути — 1) бултнхнуть, 
упасть в воду; 2) (;ізмхоаі) 
болтвуть. 

Бовтун, -н і —испорченное яйцо. 
Бог—бог, с.и. также Біг* Ста¬ 

рий бог — бог-отец. Любити 
як бога—обожать. 

Богадільня - богадельпя. 
Бога радити — помотать пз ми- 

Бобовиння, бобовйця — стеблп'^ лости, благодетельствовать. 
бобов. 

Бббрик—1) ум, от бобер; 2) 
модная пуговпца (у гудулов). 

Бов, межд.— бом, бамі 

Богатир, -ря — богатьірь; -їв— 
принадлежасций богатирю. 

Боги — 1) образа, окови; 2) боги* 
Богиня—богиня. 
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Богобійність —— богобоязнея- 
вость, богобоазливость. 

Богобоязливий, богобоязний— 
бо гобоя зли вьій. 

Богобоящий—богобоязненвьій, 
Боговгодний—богоугодний, 
Боговїдсту пник-богоотступаи к 
Бого зневага—коїцунство. 
Богозневажливий—когцунствен* 
Боголюбець—богояюбец. [ньій. 
Боголюбйвий» боголюбний—бо- 

голюбивьій, , 
Боголюбство—боголгобие. 
Боголюдина—богочеловек. 

ІБогомаз, -за — 1) пковописед, 
богомаз; 2) мазилка. 

Богомати, богоматір — богома- 
Богомілля—богомолье. [терь. 
Бого[у [пильний — богомольний, 
Богомільниця—1) молельня, мо- і 

литвенніїїй дом; 2) богомолка. 
Богомблець, -льця—богомолеД. 
Богоненавидкий — богоненавп-' 

ствьій, (стиик 
Богоненавидник — богопепавя- 
Богоподібний — богоподобний. 
Богопротйвннй — богопротпв- 

ний. 

Богорбдиця—І) богородица; 2) 
капюшон, 

Богородицький—богородпчпий. 
Богослов’я—богослов ие. 
Богослов,' -ва—богослов. 
Богослов’я—1) богословие; 2) 

богословский класе духовпой 
семинарии. [ний. 

Богослужбовий — бОгослужеб- 
Богоспасенний — богоспасае- 
мьій. 

Боготворити—боготворить. 
Богочолов[к—богочеловек. 
Богувати—бить богом. 
Бодай—1) чтоб, чтоби, дай бог, 

осли би. А, бодай тебе; 6. 
вас—а чтоб тебе, вам? Б. не 
казати — лучше и пе гово- 

Бо го б І й н їсть — Бо Іще 

рить! 2) иожот бить, хотя* 
би; хоть (Дійте хліба бодай 
трошки). % 

Бодмерія, -ії—бодмереа 
Боднар, см. Бондар. 
Бодня—кадка 
Бодрак» -кі- молодед (ний. 
Боєспромбжкий — боеспособ- 
Боєць, род, бійця—і) боец; 

2) одинец (камеаь в реке). 
Божевілля—сумасшествпе, бе¬ 

зумне, умопомешательство. 
Божевільний — сумасшедший, 
душевно больной, безумний 

Божевільня—больница, дом для 
душевво-больаих. 

Божевбліти — безумство вать, 
сходить с ума. 

Божественний —божественний. 
Божественність — божествен- 
Божествб—божество. (ность. 
Ббжий—божий. Ббжа пташка— 
пчела. На божій дорозі —при 
смертп. На ббжу волю—на во¬ 
лю судьби. Святий та божий 
(ироп.) — святоша, лицем ер. 
У б&жу путь—на тот соет 
(от правляться). 

Божитися — божиться. 
Ббжище, -ща — идол. 
Божіння — бажиа. 
БАжка—боженька, [продавец. 
Божніїк —1) пконник; 2) иконо- 
Божниця — 1) храм, молельаа; 

2) иконвітк. 
Божо—по божьему. 
Божбк, -жка — кумир. 
Боз, см. Бузина, 
Бо-зна — бог знает, к*то знает. 
Бо-зна-колй — давньш давно. 
Бо-зна-колйшній—давно про- 
шедпзий. 

Бо-зна-що—1) бог весть что, 
певесть что; 2) пустякя. 

БАзя (детск.)—бог. (битви. 
Ббїще—1) битва, бой; 2) место 



Бей— Болячка 
„ - -" "" " 

Еой — І) (лвомсд.) гей; 2) см. | 
Бій, біда. * 

Б'йє, межд.—да? в самом деле.^ \ 
Бойкий — хороший. 
Бійко, нар.—хорошо. 
Бійко, -кя — житель Стрьій- 

ского яли Самборского уез- ( 
дов в Галнции. 

Бойкотувати — бойкотировать. 
Еійло — битье. 
Б Йний — (о заряде) боовой. 
Бойіійця, см. Бійниця* 
Бойня - бойня, СКОТОбоЙЕЯ. 
Бойовий — боевой. 
Бойовисько — 1) поле битви; 

2) побоиїде. 
Бойовище, см. Бойовисько* 
Войовничий, бОЙОВНИЙ — ВОИН- 

Ббка? нар.—боком, [ственний. І 
Бокань» -нй—-д однобокий. 
Бокаса—боком, бочком. 
Бокатий—бокастий. 
Боклаг, боклага — баклага, бо*, 

чеаок, плоскпй бочонок. 
Боклажік, -жка—баклажка. 
Боковий — боково іі, Б. вітер — 
бовоїшк, полветра. Бонова 
сестрі — певен чайная жена, 
вьідаваемая за сестру. 

Боковії на—сторона к.-л. пред- 
Ббкок—боком,стороною, [мета. 
Бокс,-су—бокс; -сер — боксер. 
Боксувати—боксировать. 
Бокувіти—1) сидеть боком; 2) 
дтічнться, сторониться. 

Болбіт, -іта—болтун. 
Болботатк—1) болтать, 2) ве- 
отчотливо говорить. 

Болванець, -нця — (форма для 
ч.-д.) болван. 

Біле, нар.—хорошо. ' 
Білі, -їв—І) боли~ 2) родиль- 

ои© потуги. 
£іл*з[с]внй — 1) болезнецньш, 

аіучятольнілй; 2) скорбний, І 
горестемй. 
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Б'лість, -їсти — 1) бояезнь; 
2) боль, огорчсние. печаль. 

Боліти — 1) бояеть. Боліт; * 
серцем, душею — скорбеть. 
печалиться. Болить мене го¬ 
лова — бо.піт у меня (моя) 
голова. Вій боліє на сухбти 
—он болен чахоткоіі. Все тіло 
мені болить—все тело у менл 
болит. 2) болеть чем о ком, 
о чом. Мати боліє за сипом 
—мать болеет о сине. Він 
бсяк Д1ІЛЄІО СВОЄЇ рОДЙНИ—• 
он Гюлеот о судьбе своей 
семьи. 3) кого ідо— ирнчи¬ 
стять боль. Це мене болять— 
9Т0 мне ПрИЧИЕЯеТ бОЛЬ. 

Боліка — 1) плева, оболочка,. 
перепонка, колелца; 2) окон- 
ное стекло. 

іБолонкувітий — ТОНКОКОЖНЙ. 
Болікчасткй, болійчатий — 

п ереп о н ч астьі й, 
Болоня—залпвной луг. 
Болотйна — висохшое болото. 
Боліттде — болотаое место. 
Болітний — болотний, боло- 
Болотнина—торф. [тиетьш. 
Болотнинний—торфявой. 
Болотнйншік^торфянпк. 
Болото — 1) болото; 2) грязь. 
Болотяний—1) болотний, боло¬ 

тистий; 2) грязкьіїі. 
Болотяннк — болотний чорт. 
Болбтяика—стрекоза с темно- 
синими крьшьямн. 

Болючий — болезнеаннй. Б-ча 
справа, б-че питання—боль- 
ной вопрос. [ность 

Болючість, -чости — болезвен- 
Боляк, -ка— язва. 
Біляче — больно. 
Болячка—1) болезпь; 2) веред, 

нарив, чирей. язва. Болячка 
на серці — гложущее горе, 
сердечная боль. 
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Болячкуватнй — покритий 
рьівамп, из’язвлеяний. 

Бімоа - бомба, ядро. [ваняо 
Бомбардування — бомбардиро- 

. бомбардувати —оомбардпровать. 
Бомбомет, -та—бомбомет. 
Бомбувати — бо мбарди ровать. 
БДндар, -ря — бочар, бондарь, 
кадочнпк. [чара. 

Бондаренко—спш бондаря, бо- 
Бондарівна—дочь бочара. 
Ббндарка —бочарова жепа. 
Бондарня—бочарня, мастерская 
бочара 

Ббндарство—бочаряое ремесло 
Бондарський—бочарекпй. 
Бондарювати — занцматься бо- 

чарством. 
Бондарчук — бо парний аодма- 
Борвій, -ія—ураган. [стерье. 
Борг, -гу — долг\ Б-гом да¬ 

вати — отцускать в долг. 
Брати на б* — брать в долг. 

Борговий — долговой. 
Боргувати — 1) кому — давать в 
долі', взайми, кредитовать; і 
2) що в кого—брать в долг 

Боргуватися — 1) должать; 2) 
кредвтоваться. 

Бордюг, -га — 1) мешок, сума, > 
кошель, кожан ий мех: 2) 
жолудов четвероногих; 3) 
мочевой цузьірь ЖИВОТНЬІХ 

Бордюра —бордюр. | 
Борець—Оорец, ратоборец |ду 
Борецький—отаосящийся к бор* 
Боржій, нар.—скореє, бистреє., 
Ббрзнй—бистрий, скорий, -Зо 1 

—бистро, скоро. 
Борзити—торошіть. 
Б * рзитися—тороштться. 
Борідка —1) бородка; 2) щетка 
аа ноге лошади. 

Борідонька — бороду шка. ! 
Борікати—подать; -ся—бороть- ! 

ся, возиться 

Біркання—1) (о тпигіаж) подре- 
зиванве кршльев; 2) усинре- 
ние, прибиранпе к рукам. 

Ббркати—1) подрезивать кри- 
, лья; 2) усмврять, прибирать 

к рукам кого [яблоко. 
Бор лак, -ка — к'адьгк, адамове 
Вірна, борова (кислота)—бор¬ 
ная кислота. 

Борий, -ні—борьба. 
Боровий — боровой. 
Боровик — І) житель бора; 2) 

бельїй гриб. 
Боровина (^н.с.)—І) торфяное 
болото; 2) лечебішй ил, грязь. 

Боровнця — 1) черпака; 2) со¬ 
сновий лес. 

Борбдавка—бородавка. 
Бородай» -ая -бородач. 
Бородатий—бородатий. 
Бороздйти кому що — делать 

кому еаперокор,мешать кому. 
Борозенний—(о бьіке) ходящіїй 

с правой сторони по бо- 
Борозна—борозда. [роздо. 
Борознити- бороздить (пашню). 
Борознувати — класть (нервьіе) 
бороади прп вснашке. 

•Борона—борона. Бброну затя¬ 
гати за ким — оодольщаться 
к кому. 

Боронення— 1) защита; 2) за- 
цреіцение, 3) обработка бо¬ 
роною. 

Борбнець» -нця—заїцитник. 
Боронити — 1) отстаивагь, за- 
щцщать, оборонять; 2) охра- 
нять, хранить; 3) запрещать^ 
воспрощать; 4) бороновать. 

Боронитися —защи щаться. 
Боронування—боропование. 
Бо ронувати—бороновать. 
Боростатися — возиться, барах* 
таться в грязп 

Боріти — бороть, одояевать; 
-ся — бороться. 

еа- 



6 ороття—пряжка 

Вороття, боротьба — борьба. 
Боротьбіст, -та —борьбяст. 
Борошенний — мучной. [ник 
Борошенний — лабазник, муч- 
Бброшенце,-ця - 1)мелкая мука; 

2) пудра, 
Борошннтн— обсипать, пачкать 
му кой; -ся — обсипаться му- 

Бброшно — мука. [кой. 
Бо ро ш ну ватнй—мучни стьій. 
Борошняний—мучвой. 
Ббрсання —барахтанье, метание 

в сторони. 
Борсатися — барахтатьея, ме¬ 
таться в сторони. 

Ббрсук, -ка—бьрсук. 
Ббрсучий—барсучий. 
Борт, -ту—(судка) борт. 
Ббртник — бортник, пчеловод. 
Бортникувати—бортнлчать. 
Борть, -тя — бортень, борть. 
Борушкатися—бороться, барах- 
тать ся, 

Ббрше, пар, — скореє, бистреє. 
Борщ, -щу — борщ; е[о]вгій — 

относшцпйся к борщу. 
Борюкатися—бороться. 
Боса[я]ка, пар. — босяком. 
Босий — 1) босой, необутий 
Боса голова—бритая голова. 
Боса губа—губа без у сов. 2) 
Нбподковавпий, неоковавпий.1 

Босіс інькиЙ—бесехоньки й. 
Ббсо — босиком. Ходити 6. — 

ходить босим. 
Босоніж^ пар.—босиком. 
Босоніжка —босоножка. 
Босоногий— босоногий. 
Босота—(собир.) босяки. * 
Босу вати—ходить босиком. 
Босяк, -ка—босяк, оборванед. 
Босячня—(собмр.) босяки. 
Бот, -те—(додка) бот. 
Бота—(обувь) бот 
Ботаник—ботаник. 
Ботаніка—ботаника* 
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(Ботвина — ботва, свекояьвпк. 
Боте йііалІу- І) овечий пастуг; 

2) стадо овец. 
Ботики — ботинки, штиблети. 
Боток, -тка—ботинок, полусало- 
Ботфбрти, -їв—ботфорти (жек. 
Ббцман—боцман. 
Бочйтн—т) сбочивать, ехать в 

сторони; 2) смотреть в сто¬ 
рону. 

Бочнтяся — косо, непряязненно 
СМО'ретЬ, сердиться. 

Бочівка—боченок. 
Бочка—бочка. 
Бочка, кар.—бочко*». 
Бочковий—бочечньїй. 
Бочком, «ар. — сторонкой. 
Бочкуватий — бочкообравний. 
Бочуля-толстобрюхая (корова), 
Боштан—ти ква. 
Боїон, -на — трус. 
Боягуз, -за — трус* 
БояЗ(ь)КИЙ- боязливий, робкий, 
трусливий; -ко — боязливо» 
робко, трусливо, пугливо. 

БоязЯ]н|Ість — боязнь, трусли¬ 
во сть, пугиивость 

Бояри — женихова свита на 
свадьбе 

Боярин — І) боярин; 2) тафер 
на свадьбе. 

!І Бояринувати — бить шафером. 
! Боярівна—бояришня. 
Боярський — 1) боярский; 2> 
таферсквй [сить 

, Боятися—бояться, робеть, тру- 
Бра! — братеа! 
Бравий — хороший, красивий. 
бравий. На личку бравий, 

1 бравенький — аригож яйцом. 
Бравенька річ, штучка—лов- 

Vі кая, пзяшнаа вещпца. 
Бравніиг, -га—браунвнг. 
Бравувати—бравировать. 
Брага—брага. 
Бражка—сусло. 
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Бражник — 1) чан для'/ браги; 
2) продавец брагн^аауисі^сі 

Брак,-ку —1) недостаток, недо¬ 
стача. 2\ брак, негодное 

К . Сам(нй) б* лишився—исклю | 
чнтельво (один только) брак , 
остался. .її • . 

Браиівнйк,-ка—браковщик. 
Бракнути, без а. —не доставать 
Бракований—бракованньїй. 
Бракувати — ї) браковать, пре- 

небрегать, отбрасивать; 2) 
(бе5*і.) не доставать. Бракує — 
недостает. ч / 

Брам, -му—моховая тесьма для 
обшивки краев тулупов, шуб. 

Брама — і) ворота, вход, про* 
ход; 2) городскне или мо- 
вастирскве ворота. 

Брамка— 1) ум. от брама; 2) во¬ 
рота футбольного поля, голл. 

Брамкар — воротарь, голки о ер 
Брами ик—привратнпк. 
Брандмайстер, -стра — бранд 
мойстер. 

Бранець — 1) пленник, военво- 
цленний; 2) (гал.) рекрут 

Бранка — 1) пленвица; 2) (иж) 
рекруте кий иабор; Ба ба-бран¬ 
ка—акушерка. повитуха. 

Брання — іу бранье; взятеє; 2> 
(льпа, конопли) виринав ио. 
ви дерги ванне 

Браслет — браслет, залястье 
Брат—брат. Двоюрідний брат, 
брат у перших — двоюродньїй 
брат. Брат у других — трою 
родвий брат Брат і сестра 
(раст.)— жНван да Марья“ 

Братання — шіемянвик (син бра- 
Братання—братани е. (та). 
Брататнся--брататься,дружить- 
Братва—братня, компания. (ся 
Братерство — 1) братство; 2) 

(собир.) братья-товарищи 
Братерський—братекпй . > 

Братнії) брать, взять* дрпви- 
мать; 2) брать, набирать, 3) 
собпрать; 4) (копоплю, лен) 
рвать, дергать, вирисатТ»; 6) 
получать; 6) кого—жеадться; 
7) (о деньгах) аадметновать, 
занимать; 8) (об 
охватьівать. Брати баса — 
петь басом, Б. вліво, ліво* 
руч — поворачивать, влеио* 
Б* мірку — снимать мерку 
(с кого нб.) Б. на муки — 
питать. Б. розлуку — разлу- 
чаться, разнодиться. Б. в по* 
сесію — брать в аренду. Б 
гбру—брать верх. Б. набір— 
брать в долг. Б* на зелений 
овес — брать в ечет гряду¬ 
щого благополучна, Б. до 
рук—1) прибирать к рукам; 
2) брать в руки. Б. до вій¬ 
ська — набирать в армиго. 
Б* на плечі — взвалігвать на 
олечн* Б. участь—участво- 
вать Б. шлюб — венчаться. 
Б. до уваги — приндшггь во 
внимание. Ж^ЛЬ бере—охка¬ 
ти вает жалость* Завидки бе¬ 
руть — овладевает здвисть, 
ставовится завидно 

Братися—1) браться; 2) напра¬ 
влять А, набираться: 3) соби- 
раться, готовиться; і) до 
чого — (о времекн) орибли- 

* жаться; 6) липнуть, приста¬ 
вать к чему; 6) чим-г докри¬ 
ваться. Лід водою береться— 
лед покрьінается водоЙ. Бр* 
Чого, ДО чйго-браться, орв- 
впматься за что, Б. за Кого 
— принпматься за кого. Б» 
з ким — жениться.к Мороз 
береться—морозпт. Береться 
ДО ПІВНОЧІ! — время ориблк- 
Ж&ЄТСЯ К иолуночи. ї :1Н 

Брати, *ш—братьа. 
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Братів, -това, -тове—принад- 
дежащий брату 

Браті ку! — брат? 
Братія — братня 
Братка—(# картах) пзятка. 
Братки—щппцьі для у глей 
Братки [раст)— Йван да Ма- 
Браткб — братишка. [рьяа 
Братова, -вої — жееа брата. 
Братова, -ви—дружная компа 

епя. братня 
Братовбивство—братоубийство 
Братовбивчий — братоубпй- 

СТВбВНЬІИ 

Братовбійця—братоубийца. 
Браговнзна—наследство после 

брата. 
Братогубець—братоубиец. 
Братогубство — братоубпйство 
Братолюбивий —братолгобивьій. 
Братолюбний — братолюбний. 
Б р ато люби їсть — братолюбне. 
Братство —1) братство; .2) {со- 
бир.) братня. 

Братський—братский. 
Браття—братья. 
Б ратуха —братец. 
Братчик—1) брат; 2) член брат¬ 

ства; 3) войсковой товарищ 
в Запор. Сени. [Марья^. 

Братчики (раст.) — * Ипан да 
Браха—берущий, берушая. 
Бранка—І) у хват; 2) требова- 
ние. спроо на продукт, поку- 

Брачки, см. Братки. [паяие, 
Брачкий — взяточник, охочий 

брать. 
Бре, брей — гей! (в песнях). 
Бревкало — прожора. обжора 
Бревкати —жрать. 
Бредень, -дня—бредень. I 
Бредець, -дця—бродчик. | 
Бредня, -ні—бреднп, вздор 
Брезент, -та—брезент. 
Брезклий—1) обрюзгший, брїза- 

гльїіі; 2) (о дерсве) сьірой. 

Брезкнути —брюзгнуть. 
Брезкулька—бубенчнк* побра¬ 

ну шка. [чанне. 
Бреніння — дребезжаное, зву- 
Бреніти—1) звучать, звеееть, 
дребезжать, дрожать. 2) (а 
пчеле, комаре) жужжать, 3) (о 
воде) журчать: 4) (о злаках) 
цвесть, красоваться: 5) бле- 
стеть переливаясь. 

Бренькати — 1 і бренчагь;2) пло¬ 
хо пграть. 

Бренькіт, ~коту—бренчанне. 
БресіСЙНЯ, брескинбвий* с.и. 
Абрикос, абрикосовий, (веть. 

Брескнути — елкнуть, плесне- 
Бре[и]сти через ЩО и ЩО —І) 

итти в брод. Брести річку — 
переходить року в брод. 2} 
брести, плестись, медленпо 
итти. 

Вретналь — тирокошляпвьій 
Брех, -ху—бр@х. [гвоздь. 
Брехання—1) лгание, враки; 2) 

(собак) лаянье. [ять. 
Брехати — 1) лгать, врать; 2) ла* 
Брехач,-ча—лгун, лжец, вруе. 
Брехливий — дожвнй, лживьій; 

-во—ложно, ляеиво. 
Брехливість—лживость. 
Брехні, -хень—враки, сплетни. 
Брехня—ложг^, вравье. 
Брехун, -на—врун. лгуїь 
Брехунець, -нця — 1) лгувиппса; 

2) (насме шл и бо) ад в о кат 
Брехунка- 1)вруньа;2) гадалка. 
Брехуха—лгунья, врунья 
Брид,-ду — 1)гадость, мерзость; 

І 2) отвратительяость. 
Бридитк, -ся—1) брезгать, гну- 
шаться; 2) прозирать. 

[‘Бридкий—1) гадкм^ц отврати- 
тельньїй; 2) безобразний. 

Бридкість — 1) гадость, мер¬ 
зость; 2) уродливость, Оезо- 
бразие. 
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Бридливий — брезгливьій, гид¬ 
ливий. 

Бридливість — брезгливость, 
гадлпвость. 

Брйднути—дурнеть.. [ нздор. 
Бридня, -ні—бреднп, пуСТЯКІІ, 
Бридбта—гадость, бозобразве. 
Брижа —1) складка, фалда; 2) 
морщив а; 3) зілОь, рябь (па 
воде). 

Ьрижик—морщила, морщинка. 
Брижитися—морщиться, обра- 

зовмвать складки. 
Брижнастий. брижуватий — 1) 

«аіорщпапстьііі; 2\ со склад¬ 
ками, сборками. 

Бризка—брьізга. (скание. 
Бризкання — брьгзганпе, ери- 
Бризкати, бризнути — брьгз- 

гать. бризнуть, взбрьізгпвач ь, 
взбрьізнуть, прискаїь, прьіс- 

Брнзкатися—брьізгаться. (нуть. 
Брика—фура. 
Брикання—1) лягавие; 2) со- 

еротпвленпе против кого. 
Брикати, брикнути — брикать, 
лягать, ля гнуть. 

Брикатися—1) брикаться, ля¬ 
каться; 2) артачнться, ка* 
пріїзнпчать. 

Брикет, -ту—брикет. 
Брикливий — І) брикливий; 2) 

2) строцтивьій.. 
Брикливість — І) брикллвость; 

2) стропти вость. (2) піалун. 
Брикун, -на—1)резвая лошадь: 
Брикуха — шалувья, резвунья. 
Брила—брило, глиба, (бистиіі 
Бриластий, брилуватий — гли- 
Бриль, -ЛЯ—соломепнаа шл'яиа. 
Брйндза—бринза. 
Бриндуватися (гал*)—наряжать- 

ся,* одеваться. 
Бриндуша—по де не ж н п к. 
Бриніння, бриніти, см. Брешн- 
ня, бреніти. 

і^іф.-рос. слони. А. Нік лкм.м.1—4. 

Бринькання —1) бренчанпе; 2) 
плохая пгра 

Бринькати — І) брепчать; ,2) 
плохо играть, тренькать. 

Бриньчати—бренчать. 
Бристи см. Брести. 
Британ, -на—бульдог. 
Бритва—бритва. ((зать. 
Брити—Д) брить; 2) резать, ере- 
Бритий— бритий. Брите молоко 

—святое молоко. 
Бритваль, -ля—тигель, плавиль¬ 

ний горшок. 
Брнтовниця—брптвейнида. 
Бричка —бричка. [ носчи вость. 
Брйшкання—стропти вость, за- 
Брншкати—1) заноситься, чва¬ 

ниться; 2) брикаться, бить 
задом. 

Брівка, брівонька—ум. от брова. 
Брід, р. броду—1) брод; 2) ру- 
Брідбк, -дка—бродпк. (чеи. 
Бріднявий—грязноватшй. 
Брова—бровь. [вод. 
Бровар, -ря—пивопароншлй за- 
Броварннй. броварський—пиво¬ 

варе в ний 
Броварник, бровар — ошзовар. 
Броварництво ппвовареішо,пи- 

вопареипая промишлсиность. 
БроварНЯ-пивовареанілй заьод. 
Броварство—гшвоваронпе. 
Броварювати — занпматься пи- 

воварепием. 
Бровенята —?/.и. от брови. 
Бровиця— бровь, бровка. 
Бродити — 1) бродить, Служ- 
дать; 2) ходить в раз в. иа- 
правл. (в водо), 3) ловить ри¬ 
бу бреднем. 

Брбдом, пар.—вброд. 
Бродяга—бродяга. [дячиіі. 
Бродячий — блуждающпй, бро- 
Брбнза—бронза; -Зовий—^брон¬ 

зовий; 2) смуглий. [ний. 
Бронзувальний—бронзпроваль- 
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Бронхіт — бровхит; -хіяльний ) Брусбк, -ска—І) брусок^} ’ку 
—бронхиальпьш. 

Бронувати—брошіровать. *! 4 
Брбня — броня, панцирі». 
Бросквина—персик. 
Броетатися, брОСТИТИСЯ—1) рас- 

пускаться, вьюрасивать поч¬ 
ни; 2) раярастаться. [росток. 

Бростйна, бростюк—пачка, от- 
Брость, -ти—1) почка;2) ветка; 

3) зелень, отросток. 
Брошура—брошюра. [ний. 
Брошурований — Оротюровап 
Брошурівий—бротгорний. 
Брошурувати — брошюровать. 
Бруд, -ДУ— Г) грязь, нечистота, 

сор; 2) той, жидкость в на¬ 
риве; 3) грязное белье. 

Ерудити — грязнпть, пачкать. 
Брудненький—грязноватідй. 
Брудний—1) грязньїії; 2) нечи¬ 

стий, низкпй; -но — грязно. 
Бруднити—* грязяитц пачкать. 
Брудніти—грязветь, грязииться. 
Брудбта—грязь, нечисть. 
Брузумент, -ту—позумент, "і 
Брук, -ку —мостовая. 
Бруква—брюква. 

сок (мьіла). /грубо- 
Брутальний — грубни;' -но— 
Брутал ь н і сть— гру ббсть. 
Брутто—брутто/ !; У‘ ' г г 
Брухт, -ту—л^м яселеза. 
Бряжчати—бренчать. 
Брязкало, брязкальце, -ця—по- 

брякушка, погремушка. * 
Бризкання - бряцанпе, звякаиье. 
Брязкати—бряцать, звякать. 
Брязкіт, -коту—1) звон, бр'яца* 

ниє, звяканье, бренчавье; 2) 
треск, шум. 

Брязкітки, брязкала — погре- 
мушки, кастаньеткн. (ка. 

Брязкотельце, -ця—погромуш- 
БрЯЗКОТїТИ — бряцать, звенеть, 

брякать; 1 
Брязкотня—бряцанпе. [ пящнй. 
Брязкучий—бряцающпй, зве- 
Брязчати — бряцать, звенети 
Брязь!—звяк! 
Бряк, -ку—бряцанпе. 1 і 
Б рякнути—разбухать. 

1 БрьОхатися — 1) бродить в воде, 
) луже, грязн; 2) плескаться‘ 

в воде. 
Брукування—мов^ение. висти- і Брьбхнути-упасть, шлепнуться. 

лапає (камнсм). 
Б руку вати—мостить, вммащп- 

вать, ви ст її дать (камяеас). і 
Брульбн, -ну—^ряовкк, Чверті 

вовка. (глий. Бублик—бублик. нміЬ/ЛНі 
Брунатний—коричневий, ому- БубліЙ, *»я, бублейник—буб- 
Брупитися—пускать, відбрасьь 
Брунька—почка. (вать почкп. 
Бруньковий—почковьій* 
Бруньку вати й — поч ко видний. 
Брус—1) брус, балка; 2) (камень 

длл точеним) брус, брусок. 
Брусівка, брусовик, -ка-бру- 

аовка, ваппльппк. 
Брусниця—бруси яка. 
Брусбвий—1) (о камне) брусо¬ 
вий; 2) (о дереве) балочний. 

Бубенець, -нші—1) бубеичпк; 
2) детск. ягра. (вий олоД. 

Бубна— І) ягода; 2) коеточко- 
Бублейннця —бараночница. 

лкчнпк, барааочвпк. 
Бубнар, -ря—бубенщик. 
Бубнити—!) вистукпвать, вг- 

рать па бубно; 2) разглаогать, 
разноспть, рассказьіпать. н 

Бубніти — разбу хать, взбухать) 
Вубнявпй—разбухпшіі. [хаипс. 
Бубнявіння —набуханпе, разбу- 
Бубнявіти—бухнуть, разбухать. 
Бубон> -бона ч -бна —бубен^ 

барабан. 
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Бубонець—бубенчпк. [петать. 
Бубоніти—1) бормотать; 2) лс- 
Бувалець — (о человеке) бива- 
лий, опьітньїй. Бувати у бу¬ 
вальцях—видать види, прой¬ 
ти огонь п воду. 

Бувалий—І )бьівалиіі, опитний; 
2) бьіваьшиїі. 

Бувало, нар.—бивало. 
Бувальщина— биль, билое. 
Бувати—бьівать. Бувай здорів ] 

—прощай, будь здоров! Бу- 
ва(с)—бьівает, случается. Як, 
€ува, битимуть — тікай—еслп, 
случагся (может бить в слу- 
чае), будут бить — удирай! 
А він, бува, не замотає грі¬ 
ті?—а оп, чого доброго, не 
оамотает денег? 

Бугай — 1) (самегі) бугай, пле- 
мснноіі бик; 2) (пт.) випь; 
3) (трутна) волчок; 4) силь¬ 
ний, здоровий человек, бик. 

Бугір, -гра—холм( бугор. 
Буда — 1) поташний завод; 2) 

будка;3) верх фургона, [точно. 
Буде, нар. — довольно, доста- 
Буденка — буднпчная рубаха. 
Буденний— СуДШІЧЕШЙ. 
Будень, -дня—будень. На буд¬ 

ні—в будпичиьій день. 
Будженина, см, Вудженина. 
Будз(ь)—творог (овечий). 
Будило—будильник. [ниє. 
Будинок—дом, зданпе, строе- 
Будити — будить, пробу ждать; 

-ся — и робу ждаться, проси¬ 
паться. (вода. 

Будище—место поташоого за- 
Будівельннй — 1) строевой; 2) 
строптельвьіЙ. 

Будівля, -і—строение, построй- 
ка, лдаяпе, сооружснпе. 

Будівник, -ка — архптектор, 
строителц домострові ель, 
зодчий, созпдатель. 

ьу бо нець—Будь-який 

Будівництво — архитектурйі, 
строительство, зодчество, о©- 
зидатеяьство, домостровтеаь- 
(ГГВО. 

Будівнйця—стройтельнпца, со- 
зпдательнн ца, дом острбн те»- 

Будівницький-зодческпй. [нццт. 
Будівнйча-домостроительшіца. 
Будівничий — архитектор, д#- 
мостроптель, зодчий, стро- 

I птель. 
Будка—1)будка, шалаш;2) «ла¬ 
довая; 3) павес для ч.-л»; 4) 
простой зкипаж с верхом. 

Будлі-хто—кто-нибудь. 
Будний—буднпчньїй. 
Будник—]) будочнпк; 2) рабо- 
чнй на поташном заводе. 

Будній—будний. 
Будбва—1) здапие, строение; 2) 

сооруженпе, постройка; 3) 
(анатом.) сложенпе, построе- 
пне, телосложение; 4) кон- 
струкцпя, структура. 

Будівання—1) построенпе, со¬ 
оруженпе, созданпе; 2) по* 

; строй ка, строение. 
Будочник—будочвпк. [арниіі. 

і Будуар - будуар; -НИЙ — буду- 
Будування — 1> сооруженпе, 
иостроеішо, еоадание, юоз- 
воденпе, воздвигаиие; 2) по¬ 
стройка, построенпе. 

Будувати—1) строять, воздвгт*» 
гать, вьїСтраивать, сооружать, 
созидать; 2) осноаивать. 

Будуват не я—ст ро пться, осору¬ 
жаться, созидаться. 

Будучий—грядущий» будущий. 
Будучи на—буду щее, гряду п^ее, 
будущность. (щее. 

Будущина-будущность, буду- 
Будяк, -ка — чертополох, ко¬ 
лючка, сто головвик. 

Будь-який—какоЙ бьі пи бьгж 
все рашю какоіі. 
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Бужанйна — 1) копченеє сші-, 
ноо мясо; 2) буженина. 

Буз, -зу— сирень. 
Буза—1) осадок в жидкостях; 

2) цросяное вшіо; 3) (жаргл) [ 
буза, пустое, плевоо дело. 

БузиІі]вок, бузи[і]нок — годо- 
вальїй те лейок. 

Бузина—бузина. 
Бузинина—стсбель бузини. 
Бузиновий—бузипньїіі 
Бузк&вий—сиреневий. 
Бузнйй—сорвьій. 
Бузбк, -зку—сирень. 
Бузу вати — 1) (гал.) наказувать, 
бить; 2) бранпть, упрекать; 
3) (жарі.) залишаться пустим 
де лом, бузпть. 

Бузувір, -ра—1) басурман, изу- 
аер; 2) пзверг. 

Бузувірка—1) басурманка, нзу- 
верка; 2) злая, бессердечиая. 

Бузувіри ий — нзузерскиії. 
Бузькб, бузьбк» -зька—апст | 
Буїй, р. буйого— буйний. Буя 1 

голова — буйная голо вушка. | 
Буйзіл, -вола—буй вол. 
Буйний— 1) буйний, бурний; | 

2) крупний; 3) (о рас шепни) ( 
рослий, 4) (о почне) жирний; ; 
0) сильний; 

Буйник—буяй. 
Буйність—і) пзобплие, плодо- 
родио;''2) невоздержанность, 
буянство. 

Буйно—1) буйно; 2) крупно; 
о) сильно. Б. трава поросла— 
трава сильно (густо, рос- 
кошво) ризрослась. 

Бук» -ка — 1) бук; 2) палка, 
розга. Дати буків—датьрозг, 

Буква—буква. [цобить. 
Буквар, -ря—букварь. 
Буквоїд—буквоед. 
Букет^ -та—букет. 
Букініст— букинпст. 

Буковина—І) буковое дерево; 
. 2) буковий лес; 3) (страпа) 
Буковина. 

Букс( ир|у вати—букспровать. 
Букша—букша. 
Булава—1) булава, скипетр; 2) 
дубинка (с шаровидним утол- 

Буланий —буланий, [ щешіем ь 
Булат, -ту—булат. 
Булки—бивший. 
Булка — булка, Оельїй хлеб. 
Було, нар.—і) било. Було та 
загуло—било да сплило. 2) 
бивало. 

Бульба —І) картофель; 2) водя¬ 
но й, м ьільнии пуз и рь. [феля). 

Бульбак, -ка—клубень (карто- 
Бульбах, -ху -булька (на воде). 
Піти під бульбахи—утонуть. 

Бульбашка—1) водяиой, миль- 
ииіі пузьірь; 2) ну стоп ша¬ 
рик, 3) полка. 

Бульйон, -ну—бульон. 
Булька—пузьірь, булька. 
Булькання—будь кав ие. 
Булькати —булькать. 
Булькіт, -коту — клокотанпе. 
Булькотати, булькотіти — 1) 

клокотать, 2) булькать. 
Булькотіння — клокотаппе. 
Булькотнеча—бурчашіе* 
Бумага—І) Оумага; 2) офицп- 

альньш документ. Прийшла 
оумага в село—прпбил (при- 
слан) в деревню документ 
(офнцпальное отношенне). 

Бундй[я)читися — важим чать, 
чваниться, хорохориться. 

Бундючливість, бундючність — 
1) важность, чванство; 2) пиш- 
нОсть. 

^ундю(я|чний — 1) вьісокомер- 
* вий, чванливий; 2) пмшвиії, 
роскошниіі, шумний. 

Бунт, -ту — буат, мятеж, воз- 
мушепне, беспопялок. 

53 
Бунтар—Бурта 

Бунтар, -ря — бунтовщпк, мя- 
тежник, возмутптель. [ница. 

Бунтарка — бунтовщида, мятеж- 
Бунтарство, бунтівництво — 

бунтовство, мятежность. 
Бунтарський, бунтівливий — 
бунтовщическпй, мятежнпче- 
СКПЙ. [вик. ^ 

Бунтівник—бунтовщпк, мятеж- 
Бунтівниця» ель Бунтарка. 
Бунтування—возмущевпе. 
Бунтувати — 1) бунтовать, мя- 
тежипчать, возмущаться; 2) 
возмущать; 3) (о кровк) вол- 
еовать,-ся; -ся—возму щаться, 
бунтоваться. [чуком. 

Бунчужний—обладающий бун- 
Бунчук — жезл, скппетр, знак 

войскового достопнства. 
Бунчуковий—3) относящийся к 

бунчуку; 2) б* товариш— 
(сшар.) почетное войсковое 
ав&нііе, офпдер гетманского 
штаба. 

Бура — 1) бурлешіе води; 2) 
(ям.**.) бура. 

Бурав на—буроватий. [ мпстр. 
Бургомгістер, -стра — бурго- 
Бурда—бурда. 
Бурдей —1) землянка; 2) ирптон, 
Бурдій —землянка. [лупаиар. 
Бурдюг, •бурдюк» -ка — мошок. 
Буревій,-ВІЮ—бурелом, ураган. 
Буржуй, -уЯ—буржуй. 
Бурий - 1) сери її, бурий; 2) 

сердитий, рассерженшлй. 
Бурити—1) раз рушать, ниспро- 

вергать, разорять; 2) лить; 
3) волновать, возмущать, под- 
стрекать; 4) рьіть. 

Буритися — возмущатьса, вол-. 
Буріти—буреть. [новаться, 
Бур(о)к, -рку—мостовая. 
Бурка — 1) бурка; 2) булига. 
Буркало — ворчув, ворчунья. 
Буркання — ворчашіе. 

Буркати— 1) ворчать; 2) будить* 
Бурківка—1) мостовая; 2) (соб.) 

булижник. 
Буркбвий—булижний, 
Буркота[і]ти—1) ворковать; 2> 

рокотать, шуметь; 3) ворчать,, 
бурчать. 

Буркотливий— 1) воркующпй; 
2) дорчливий; 3) (о ручье} 
журчащпй. • 

Буркотливість — ворчдлвость. 
Буркотня—бурчанпе, 
Буркувати — мостить, вьшащи- 

вать (намнем). 
Буркун, -на — 1) воркуюпсвй; 

2) ворчун, брюзга. 
Бурлака, -ки—1) бобиль, скп- 
талед; 2) батрак,' 3) холостой. 

Бурлакувати—1) батрачить; 2) 
бродяжвмчать, сюггаться; 3) 

і вести холостую жпзнь. 
Бурлацтво—1) батрачество; 2) 

(ісобир.) бродяги; 3) холостая 
лшзнь- [окитапиескпй. 

' Бурлацький —бродяжнический. 
Бурлачка —1) батрачка; 2) бо- 

бьілка. _ 
Бурлій» -Ія—крикун, возмути- 
Бурлб—ругань, ропот. [тель. 
Бурмистер, «стра—бургомістр. 
Бурмиструвати — отпрівлять 
должвость бургомпстра^ 

Бурнус, -са—бурнус. 
БуробруневиЙ — бурокорттчне- 
Буровісник—буревествик.[вьш. 
Буроцинамковий — бурокорпч- 

невьін. _ 
Бурса — 1) бурса, о о іцежитие* 

2) (о животньїх) стадо; о) 
тодпа, гурьба, группа, парти я. 

Бурсак — бурсак, семинарист. 
Бурсацтво — (со£.) бурсаки. 
Бурсацький—бурсацкпц. 
Бурта—1) гряда; 2) груда, куча; 

3) насипь, хоям, бугор; 4) 
селитренная насьшь. ^ 
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Бурти — сеті трен ний завод. 
Буртування—припазовка. 
Бурувата—бурлить. 
Бурульбашка, бурулька—{лсдя- 
яал) сосульїса. (гроб. 

Бурун — 1) (еолна) вал; 2) су- 
Сурхання—бушеванпе. 
Бурхати—1) бушевать; 2) бро* 

сать* швьірять/ 3) барахтаться. 
Бурхливий — бурний, бушую- 
щий, бурливий. 

Бурхнути—1) (о ветре) пори- 
висто дунуть; 2) (о воде) хли¬ 
нуть; 3) швнрнуть; 4) рп- 

Бурхнутися-броситься. [нуться. 
Бурхотіти, смт Бурхати 1. 
Бурці, -ців— бакенбарди. 
Бурчак, -ка—поток, ручей. 
Бурчання—бурчание, урчанпе. 
Бурчати—1) бурчать, ворчать; 

2) журчать; 3) урчать. 
Бурштин, -ну—янтарь; -бвий— 
Буря—буря, гроза, [янтарний. 
Буряк, *ка и-ку—свекла; -бвий 

—1) свекловпчниіі; 2) (о те¬ 
ше) темно-красний. 

Буряківник, -ка—свекловод. 
Буряківництво—спекло ВОДСТВО. 
Буряківничий —свекло во дствен- 
Буряківня—буранная. [ний. 
Бурякосіяння — свеклоееяние. 
Бур’ян, -ну—бурьян, плевели. 
Бур’яни, -нів (ео£.) — плевели, 

сорпьіе трави. 
Бур’яніти — заростать бурья- 

ном, плевелами. 
Бур*ян(к)уватий — 1) сметан¬ 
ний с бурьяном, плевелами; 
2) ааросший сорньши трава- 

‘Бурячйння—ботва свекльї. [ми. 
Бусель, -еля, бусень, -сня, бу¬ 

сол, -сла—аист. 
Бусурма[е]н, елг, Басурман. 
Бута бочка (больш. винокур.). 
Бутарка — каток (кошшй йди 
Бутвіша—зелень, [паровой). І 

Бутвиння—зелень для борта. 
Бутелька —бутьшка. 
Бутелькбвий — бутьпгочяий 
Бути —1) бить, существовать; 

| 2) присутствовать; 3) со- 
стоять. В. за кого—бить чем, 
в качестве кого, чего. Б. в 
ббці—бить в стороно. Б* жи¬ 
віш та здоровим—з драв ство* 
вать. Будь ласка(в) — пожа- 
луйста. Будьте ласкав] — 
будьте добрн, пожалуйста. 
Здорові були—здравствуйте 

Бутан, -на—трамбовка. 
Бутинник—трамбовщнк. 
Бутити—трамбовать. 
Бутіння—у трамбовка. 
Бутіти —1) мичать; 2) гудетьу 
орать, кричать. 

Бутлик, -ка—бутндка. 
Бутлявий—пустой, вигппішшГі 
Бутний — спесивий, високо* 
мер ний. 

Бутність—битность, пребива 
Бути іти—вздуваться. [ниє 
Буття—1) битпе, битье, СуЩЄ‘ 

ствование; 2) битность, пре* 
бнванпе. 

Буфетник—буфетник; -НИЦЯ*^— 
Бухало—увалень. [буфетчица 
Бухан, буханець, -нця—1) не 

большой хлеб; 2} кусок хле- 
ба; 3) тодчек, тумак. Бухан 
цямн годувати—угощать под- 
затильнпкамії. 

Бухання—бухание, грохотанве. 
Бухати, бухнути — 1) бацать, 
бить, колотить;2) броеать;3) 
стрелять, палить; 4) (о дьше% 
паре) валить. 

Бухгальтер, -тера—бухгалтер 
Ц^хйкати—кашлять, 
Бухйнка, см. Бухан* 
Бухкати—бухать. 
Бухта—бухта. 
Буцати — (о бараис) бо дать. 
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Буцегарня—арестантская. кор- 
дегардиа. 

Буцім, нар.—будто-бьі, словео. 
’Буцматий—толстий, одутлова- 

тшй. 
Буча—шум, тревога, крик, ку- 

терьма, содом. Бучу зби¬ 
вати—содомпть. 

БучавиЙ—ссохшнйся, [хаапе. 
Бучавіння—набуханае, разбу- 
Бучавіти — 1) набухать; 2) (о 

кожах) твердеть, сохнуть. 
Бучина—буковое дерево. 
Бучкувати—бить. 
Бучний—1) роскошнии, вели- 

колепний; 2) пишний, шум¬ 
ний. [лепие. 

Бучність — ПИШНОСТЬ, ВЄДЛіСО- 

Бучно—пишно. 
Бучбк, -чка— палка, 
Буччя—собир. от бук* 
Буша—сосуд для соления риби. 
Бушарда—каатовка (молоток). 
Бушля^І) самка аиста; 2) цапля 
Бушувати—1) бушевать; 2) буй* 

ствовать; 3) оковьівать (коле 
Буявіти, см. Буяти. [са)„ 
Буяти—1) роскошно растл; 2) 

бу^ствовать, бушевать, бу* 
анить; 3) парить, реять. 

Бюджет, -ту —бюджет. 
Б юджетбви й—бюджетний, , 
Бюро, -ра—бюро. 
Бюрко—письменний стол. 
Бюрократичний—бюрократаче- 
В’язь, -зи—бязь. [скид. 

В 
В, прсд.—в, во, у. 
Баба — 1) приманка, вабик; 2) 

прелесть, прїшлвкатсльїюсть. 
Вабець, -бця—1)прцманщпк; 2) 

•вабпк. 
Вабити — 1) подманпвать, ма¬ 

нить; 2) прельщать, вдечь, 
дривлекать. 

Вабкий—замавчпвий. 
Вабливий — прдвлекатсльннй, 

заманливий. 
Вабний— 1) манящий, привле- 

кающпй;2) прпвлекахельний, 
прелестїшй. 

Вава (бетск.) — боль, ранка. 
Вага — І) вес. Вагу мати — 

иметь значенпе. Вагбю — на 
вес, по весу. 2) тяжесть, 
бремя, груз, кладь, поклажа, 
ноша; 3) неси; 4) гиря; 5) 
вес, значенпе, сила; С) коле- 

Вага(д)ло—маятник. [банне. 
Вагани,-ів-1)коритО| коритце, 

2) см. Нбчви. 

Вагання — 1) колебашю, кача* 
шіе; 2) колебаїше, норешя** 
тельность. * 

Вагар, -ря—весовщнк. 
Вагатися—1) колебаться; 2) за¬ 

тру дня ться, сомневаться, ио* 
решаться. 

Ваги, вагівниця, вагшня—весьі. 
Ваг івн іій—ішсомий. 
В агі ви ість—весом ость. 
Вагітна, -иї—Оеременная. 
Вагітн ість—Оеременнооть. 
Вагітніти—беременеть. [стер, 
Вагмайстер, -етра — вагеимей** 
Вагове, -вого — весовой. обор. 
Вагбвйй — сесовой. 
Ваговик, -ка —грузовпк. 
Ваговіз, -вбза—грузовпк. 
Вагом — 1) но спеша; 2) тяжеяо. 
Вагбнник—вагонщпк, 
Вагонобудівельннй — вагоно* 

строптельньш. 
Вагонобудівельня — вагово- 

строптельние мастерскшз. 
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Вагоновод — пагоновожатші* 
Вагота — І) беременность; 2) 

тяжесть; 3) весомость, 
Ваготіти 1) беременеть; 2) 

тяготеть; 3) оброменять. 
Вагуватися—1) колебаться, по 
решаться; 2) есориться, спо¬ 
рить; 3) моряться спламп. 

Вада — 1) дефект, недостаток, 
из’яа, норок; 2) вред. 

Вадити — 1) вродить; 2) пре- 
пятствовать, мешать, сте- 
снять; 3) тоншить, 

Вадитися — ссориться. 
Вадкий, вадливий—1)врсдпьій; 

2) ирепятствующпи, меша- 
ющий, стеснякицпіі; 3) тошш> 
творньїй. [тошио. 

Вадко, вадливо—і) вредно; 2) 
Важений — 1) взвешеянміі; 2) 

вьідаваемьіії на пес, по несу; 
3) раз весно її. Важений хліб - 
р-й хлеб, на отрез, на фунти. 

Важенний очень тяжельїіі. 
Важення — взвешиванпе. 
Важити — І) взвешивать; 2) 

весить, лметь вес. Ти мені 
не яажяш нічбго — тьі для 
мети гмчсго не значить. 3) 
лметь значенае, вес; 4) на 
кого, на що — иметь види, 
мотать, умишлять, покушать- і 
ся; 6) чим — рископать лем, | 
ставить что-нлбудь на карту, і 

Важитися—1) веслтьсл, взве- | 
шиваться. Тут в-ться моя 
дбля — тут решаетея моя 
судьба. 2) на ЩО—отважп- | 
ваться, решиться; 3) на що, 
на кого —по кутаться, умиш¬ 
лять. [ничньїй. 

Важінь, -женя— рьічаг мель- 
Важка, -6?—беременная. 
Важкенький — ум, от важкий. 
Важки, -ків — 1) разаовес; 2) 
маленькио зеси. 

Важкий—1) тяжедий, трудний, 
тягостний; 2) грузи шй, тя- 
желовесньїй. 

Важкість—вескость, грузпость. 
Важко—тяжело, трудно. 
Важкотілий — тяжеловесншй. 
Важливий -1} важний; 2) (псрен.) 

серьезньїй, ответственний; 
-во — 1) важно; 2) тяжело. 

Важний —І) важний; 2) весяий; 
3) хороший; -ио—1) важно; 
2) весно; 3) хорошо. 

Важник, см. Вагар. 
Важниця —1) шест (рмчаг для 

п одняти я воза, чтобм под- 
мазать колеса); 2) большпе 
иереносние веси, 

Важнйчий—весовпщк. (пость. 
Важність—1) вескость; 2) важ- 
Важніти — тяжелеть, тяготеть. 
Важня—йажня. 
Важок, -жка—раз новеє, гирька. 
Важучий — тлжеловеспий. 
Важчати —тяжелеть, грузпеть. 
Важчий—гриви, ст. от важкий* 
Вайкати, вайкотіти —кричать. 
Вайкіт, -коту—крик, гам. 
ВаЙлб—увалень, вахлак. 
ВаЙлбм, нар.—толпой. 
Вайлуватий — неповоротливий, 
мешковатьій. 

Вакантний—вакантний. 
Ваканція—вакансня. 
Ваканцювати—лустовать, бить 
свободним. • 

Вакар, -ря — коровий пастух 
Вакатися - решаться, отважи- 
Вакаиії —каннкульї. {ваться 
Г. лкаційний—вакацпонньш. 
Вакса—вакса. 
ВаксбвиЙ —ваксовой. 
ВЛсувати—вакси ть. 
Вакувати — 1) бездействовать; 

2) отсутствовать; 3) (о поле} 
оставаться невоаделанньїм; 
4) бить незанятьш. 
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Вакцинувати — вакцинировать. 
Вал, -лу—1) вад; 2) цплиндр; 

3) толстая пряжа. [ся. і 
Валасатися—шляться, скитать- 
Валах — оскопленньїй баран. 
Валахан—скосец. [тор. 
Валашал, валашайник—кастра- 
Валашання—оходошение.оско- 
пление. 

Валашати—1) оскоплять, вьі- 
холащивать; 2} обривать ар- 
бузную ботву. ! 

Валенвя— 1) разрушение; 2) 
ниспровержение. 

Валеріянка —каплп валерианьї. 
Валець,-льця- валик, цилішдр. 
Валець, -льця—вальс. 
Валиво (ихл.)—корито. 
Валик—валик, валек. 
Валило (шх)—водявая валяльня. 
Валина—нитка тоястой пряжи. 
Валити—1) разрушать, валить, 

сваливать; 2) итти толпой; 3) 
вал—прясть толстую пряжу. 

Валитися — 1) разваливаться, 
разрушаться; 2) падать, ва- 

Валіза—чемодан. (литься. 
Валїй, -*я -сукновал. 
Валка — 1) караван, обоз, день 

вагонов. В* чумацька — чу¬ 
ма цкиіі обоз. 2) парти я, 
толпа; 3) веренида. В. вер¬ 
хівців—веренпца всаднішов. 

Валковий—-караз&нинй. 
Валкувати — (секо) сгребать 

в вали. 
Вал(ь)ннця— нодшипаик. 
Валов^ший еделанний пз тод- 

стой пряжи, паїслевои. 
Валок, -лка—вадек, дилиндр. 
Валувати— 1) (о собаках) сильно 

лаять; 2) (о дььис) клубпться; 
3) (в случке) покривать, [ся. 

Балуватися —^возиться, бороть* 
Валюш(ень)—ьальдшиеп. ^ 
Валюша-су кио внл ьня, валяльня. 

Валюшний — валяльний, сукно¬ 
вальний. (вал. 

Валютник— валяльщик, .сукво- 
Валюшня — сукновальня, ва¬ 

ляльня, шерстобоііня. 
Валява—масса, множество. 
Валяння — (шерсти) валка. 
Валяти—1) валить, сваливатьг 
опрокпдьівать; 2) (сї/к«о) ва¬ 
лять; 3) пачкать, марать; 4} 
подражняться; 4) переть (с 

Валятися—валяться. [сплой). 
Валька — ком, скатааїшй ко¬ 
мо к глини. 

Калькований — глинобитний* 
Валькування—1) кладка гяиші- 

ной стени; 2) обкладиванпе 
стен глиной; 3) викатшвавие- 

Валькувати^-1) класть стени 
лз глини; 2) обкладивать 
глпной; 3) викативать, ва¬ 
лять. [глиньї* 

Вальок, -лька — комок, валек 
Вальс, -су—вальс. '; 
Вальсувати вальсировать.[вод. 
Вальцювальия —прокатний за- 
Вальцювання—прокатка (желе- 
Вальцювати — прокатьівать.[за). 
Вальцюватий валикообразіши» 
Вальцьований— прокатаншай. 
ВачадіЙка кислота—ванадиевд 

кислоти. г 
Ванберець, -рию—пнбир. 
Вандрівець, вандрувати, см* 
Мандршець, мандрувати. 

Ваніля- ваниль. 
Ванний - ванний. 
Вантага—груз, нагрузка. 
Вантаж, -жу—гру». 
Вантаження—нагрузка. 
Вантажити—грузить. 
Вантажний — 1) груаовой; 2) 

аагрузочний; 3) товарний. 
В>ннЙ поїзд товарний иоезд. 
В-не підіймання — грузо- 
под'емность, 



Вантажник—Вартовий 

Вантажник—грузчик. І 
Вантажня — грузовой пункт. 
Вантажорух, -ху—грузооборот. 
Вантажу вання—погрузка. 
Ванькир, -ру—альков. 
Вап, -пу—кальций. (няк. 
Вапсльник, вапенник—пзвеет- 
Вапельня — пень для вижига- 

яия извести. 
&апень, «пню—кальдпй. 
Вапна, вапнб—известь. Вапни 

палене — известь жжееная. ’ 
Вапнистий—нзвестковиЗ. 
Вапнити — 1) штукатурить; 2) 

смешивать с известьго. 
Вапнище — пзвестковая яма. і 
Вапновий — известковьій. 
Вапнування — штукатуренив, 

вьібелка. 
Вапнувати—штукатурить. 
Вапняк, -ка—известняк, пзве- 

СТКОВШІ кдиснь. 
ВапнякбвиЙ — и звести яковий. 
Вапняний — ИЗБЄСТК0ВІІІЙ, из- 

вествяковьій. 
Вапняр, -ра—известник. 
Вапнярка—1) печь для вьшси- 

ганпя извести; 2) известко- 
вая яма. 

Вар, -ру—1) вар; 2) кппяток; 
3) аной, жара; 4) варка. На 
один вар — на одву варку. 

Вара—варевпс. 
Варе (гад.)— 1) действптельно; 

2) неужели? 3} прочь! [ща, 
Варево—3) варка; 2) вареная пи- 
Варена, -ноі, см, Варенуха. 
Варений—варений. 
Вареннк(и) — вареник(и), отва- 
ренньге пирожкя. 

Варення—стряпня. 
Варення—варенье. 
Варенуха — варенуха, навар 

водки п мед. на кореньях. 
Вариво, СМ. Варево. Р 
Варивода—придира, размазця.! 
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Варильний—варочний. 
Варильник—варщпк. 
Варистий — 1) варкий; 2) ва- 
рящий. Варйста піч—кухонг 
ная, русская печь. 

Варити — варить, стряпать 
Вбду варити — рязмазшзаті 

Варитися—вариться, ((говоря). 
Вариха—варея. 
Варівкий, варівкий — 1) опа- 

сний;2) требующий осторож- 
пости, хлоп от. 

Вар ін ник—кппятильник. 
Варіння—варка, варенпе. 
Варіювати—1) варьировать; 2) 

сумасшествовать. 
Варіянт, «ту—вариант. [мий. 
Варкий — варкий, легковари- 
Варко—1) жарко; 2) варко; 3) 

(гал.) вероятно, правдопо- 
Варнак, -ка—варнак, [добно. 
Варниця— солеварешшй завод. 
Варня^—варка. 
Варнякати, вар ня чи ти — гово« 
рить невнятно, болтать. 

Ва[е]рстат — верстак, станок. 
Ва р стати ик—станочоик. 
Ва[е)рстатовий — стано*пшй. 
Варт, нар. — 1) стоит; 2) см, 
Вартий. 

Варта —і) дежурство; 2) стра- 
жа, караул, конвой; 3) вахта. 
На варті—на часах. 

Вартарня, вартівня — І) сто¬ 
рожка; 2) вишка, караульня; 
3) дежурная комната. 

Вартий (чого)—1) етогощпй; 2) 
заслуживающе п, досі'ойний; 
3) денний. 

Варті[о]вник, см. Вартовий. 
вартість—1) стопмость, цен- 
ность; 2) з начепи е, достоин« 

Варто, и -а нар.—стрит, |ство. 
Вартовий — 1) сторож; 2) ка¬ 
раульний, часовой, конвой¬ 
ний; 3) вахтер; 4) дежурний. 

Ь9 вартування—Вбивство 

Вартування—1) схранение, обе- 
регаппе; 2) дежурство. 

Вартувати—1) стерень, беречь, 
сторожить, караулить; 2) де- 
журить. 

Варувати (гал.)— беречь, сторо¬ 
жить, караулить.. 

Варуватися — 1) не решаться, 
колебаться, стесняться; 2) 
сетерегаться, беречься. 

Васаг, «га—чумацкий воз. 
Васильбк, -лька—базилик, ду¬ 
шок, шаружнпк, матерник.1 

Ватаг—1) см. Ватажок; 2) (гал.) 
старший пастух. 

Ватага — 1) ватага, байда В. 
рибальська—рибачья артедь. 
2) старший пастух, десятник. 

Ватагувати, ватажити — бить 
.предводителем, атаманом. 

Ватажанин — ватажник, член 
шайки. [живать. 

В атаксити ся—волочиться, у ха- 
Ватажннк —овечий пастух. 
Ватажйк, -жка—вожак, предво- 
дптель, главарь. 

Ватерна—очажок. 
Ватний—ватний, ваточнші. 
Ватра—костер, очаг, огонь. 
Ватрі ти—сгорать. 
Вафльоснй—вафельний, [лень. 
Вахлай, вахло — вахлак, ува- 
Вахлаюйатий — вахлаковатьш. 
Вахляр, -ра—веер, опахало. 
Вахлярбвий —веернмй. 
Ва^сляруватий—веерообразньш. 
Вахмайстер, вахмістер, «стра— 

вахмистр 
Вахтар, вахтер—вахтер. 
Вахтовий—вахтеншлй. 
Ваш, ваша, ваше, меет.—ваш, 

ваша, ваше. 
Башеиець, -нця—ваш стороіь 

вик, вашинскай, 
Вашець, -шеці—сударь, ваша 

4 мнлость. 

Вбавляти, вбавити—1) задер- 
живать, задержать; 2) заба¬ 
влять, забавить. 

Вбавлятися, вбавитися —- за¬ 
тихать, затихнуть, умолкать„ 
умолквуть (о ребенке). 

Вбагнути, см. Збагнути. 
В базарювати — заработать па 

базаре. (риш.. 
В баришувати — долучить 6а- 
Вбачатн, вбачити — усматри- 

вать, усмотреть. 
Вбачатися, вбачитися—1) вп- 
деться, увидеться; 2) мере- 
щиться, примерещиться. 

Вбачливий — 1) впн мат ель пий“ 
2\ осмотрятельний. 

В[ у]бгати—1) втиснуть, випх¬ 
нуть, всунуть; 2) (переносно) 

В безвихідь—втуппк. ' (с’есть. 
В[у]безпечати, в(у]безпечитн—- 

1) уверять, уверить, обпаде- 
живать, обнадежпть; 2) успо- 
каивать, успокоять; -ся—по¬ 
лигаться, положиться на что_ 

забезпечення — обеспечение, 
успокоение. 

Вбезсебитися—вийти из своя. 
В[у]берегати, в(у]берегти—вбе- 

регать, вберечь. 
Вбивання — 1) вколачиванпе^ 

вбивапне; 2) убпвание. 
Вбивати, вбити—1) (что оо что) 

вколачпвать, вколотить, вби¬ 
вать, вбить, забивать, забить. 
В. в гілову — втолковать. 2> 
(кого) убивать, убить; 3) утап- 
тнвать, утоптать. 

Вбиватися» вбитися — 1) вби¬ 
ваться, вбиться, вколаяи- 
ваться, вколотпться, войтп; 
2) убиваться, убпться. Вби¬ 
ватися У ЩО — ириобретать 

* что. 3) (только песов. о.) уби¬ 
ваться, тосковать, кручн- 

Вбйвство—убпйство. [питься. 



Вбивця — Вважати 

Вбивця, -ЦІ -убиіїца. 
Вбиральннй [краніт> 1 — приєм¬ 

ний (крап). 
Вбираний—1) всаснваешлп; 2) 

надуваний. 
Вбирання—1) впитмвапие, вби- 

рааие; 2) одеванле; 3) одежда, 
платье. 

Вбирати, в[у(брати, увібрати— 
1) впитьтать, вшітать; 2) о до¬ 
лать, одеть, наражать, наря¬ 
дить; 3) лачкать. запачіеать, 
В [у (брати в шбри—околпа- 
пить, обмотать, -ся—1) оде- 
ваться, одеться; 2) заби¬ 
раться, забраться; 3) запачкп- 
ваться, запачкаться. В[у]6ра- 
тися за кого—переодеться кем 

Вбирущнй—1) вместительньїй; 
2) веасьівающиії. 

Вбіг, -ігу —вбег. [жать. 
Вбігати, вбігти—вбегать, вбе- 
Вбійник—убийца. [тельньїіі. 
Вбійчий—убийственннй, смер- 
Вбілятися, вбілитися — нат¬ 

каться, запачкаться бельїм. 
Вбільшки, кар. — величиной. 
Вбір, -ббру—убор, наряд. 
В[у]биральня—уборвая. 
Ввіч, пар.—в стороно. 
Вбічний—побочньїй, косвенньш. 
Вблагати—умолить, упросить. 
В бовтати ся — забризгаться 

грязью. 
Вбогачення—обогащение. 
ВбЛгий—бедньїй. 
Вбож, -жи—беднота, беднякп. 
В ббжати—бедноть. 
Вбожествіння — обоготвореиие, 

боготворенії е. 
В божеств ляти — обоготворять, 
боготворить. 

Вбіжество, в[у]бйзтво — убо¬ 
жество, бодность. 

Вббжіти, вббжчати — бецнеть. 
Вбоїще — окодотень, неслух. 
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Вболівання сожаденпе, скорбь. 
Вболівати, вболіти — 1) скор- 

беть, сожалеть; 2) сочувство- 
вать, соболезновать. 

Бббрзі, нар.—1) в скором вре- 
менн; 2) поснеш но. [рить. 

Вббркатн — успокоить, усми- 
Вборошнктися — вьшачкаться 
Вббчнна—квершлаг. [мукой. 
Вббюватися, вбоятися — бо¬ 

яться, убояться, .страшиться, 
В браниЙ-одетгл й. [устрашиться. 
В[у (брання — 1) наряд, убор; 

2) одеясда, платье. 
В|у]6рати, см. Вбирати* 
Вбрести—1) войти в воду; 2} 

(переносно) попасть в беду. 
Вбрехатися—продраться. 
В бризкати, -ся—обрьізгать, -ся. 
Вбрикнути—лягнуть. 
Вбрід, нар.—вброд. 
Вбрьбхатися (у що)—забрнз- 

гаться грязью, влезать в 
грязь. 

Вбування — 1) обуванпе; 2) 
обувь; 3) убьіль, умевьщеняе. 

Вбувати, вбути — 1) обувать, 
обуть; 2) убьівать, убьггь; 
-ся— обуваться, обуться. 

В 
В 
в 

IV 
V 
будитися—проснуться, 
бутковий—убьіточньїй. 
бутон, -тку-убьіток, убьиіЬу. 

уменьшенпе. 
Вважання — Ьбращенпе внима- 

пня, вниманпе. В. За ЩО— 
прпннмание за что. 

Вважати, вважити на кого, на 
що—1) принимать, принять, 
во внпманне, обращать, обра- 
тить вниманпе; 2) полагать, 
думать, подумать; 3) приме* 

^чать, замечать, делать при- 
мечанио; .4) за *юіго, що— 
считать кем, чем, принять. 
за кого, что, признавать кого* 
что кем, чем. 
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Вважатися, вважитися — при- 
ниматься, прпояться во внн- 
мание. Вважатися за що— 
счптаться чем. 

В|у|валювати, в(у]валити — 1) 
вваливаться, ввалиться; 2) 
провалпвать, провалить; -ся— 
провали ваться. провалиться. 

В [у (валяти (в що) — обпачкать 
Вваруватися — уберечься. (чем. 
Вварювати, вварити — 1) ува¬ 

ри вать, уварить; 2) заиари- 
вать, заварить. 

Ввезти — 1) ввезтись, ввезти; 
2) в'ехать. 

Ввергання — ішержение. (вать. 
Ввергати — ввергать, вбрасіл- 
Ввередитися — надорваться, по- 

вредить себе здоровье. 
Ввертання—(е сторону) ввора- 

чпвание. 
Ввертати, ввернути —1) завер- 

тьівать, завернуть; 2) ивпн- 
чивать, ввинтнть; 3) за ме¬ 
ти вать, запутьшать, за пу¬ 
тать; 4) вставлять, вставить 
(слово). 

В у (вертатися, в[у]вернутися- 
усне вать, успеть, управлять¬ 
ся, управиться. 

В[у]вертатися, в[у]вертітися— 
завертьшаться, завернуться. 

верчувати — вверти вать. 
у]вершитнся —КОНЧ ИТЬСЯ. 

весь. в[у|ся, в|у(се — весь, 
вечорі—вечором, [вся, все. 

Ввкяати, увити—1) завертьі- 
вать, завернуть, обвивать^ 
обвить; 2) сплетать, сплесть, 
евивать, свпть. [ция. 

Ввижання — бред, галлюцина- 
В 
В 

у вижатися—мерещпться. 
"у вижуватися, ввижатися — 
мерещпться, представляться, 
казаться. 

В[у]вйшки—в вишяну. 

Ввік, нар. — вопекіт, никогда. 
В| у] вірвахи — оборвать, ото- 
рвать; -ся—оборваться, ото- 
рваться. 

Ввірчування —вверти вание. 
Ввірчувати, ввертіти — вверчп- 

вать, вверти вать, ізвертеть. 
В[у{вірято, в[у]вірити (на кого) 

—доверять, доверпть кому. 
В[у|вірятися, в|у]віритися (ко- 
му)—1) надоедать, надоесть; 
2) доверяться, довернтьсл 
(кому): 3) пзверяться, нзве- 
рИТЬСЯ. 

Ввіч, ввічі, пар,-наяву, в глаза. 
Ввічливий — вежлпвьій; прсду- 

предительньї й, обходнтель- 
НЬІЙ. 

Ввічливість—вежливость, пре- 
ду иредптельность, учти ВОСТЬ. 

Ввіччю, нар. — пред главами. 
В [ у | в і щати—у ие ще вать. 
ВвДдини, -ин — ивод. 
Ввбднти, ввести — вводить, 

ввесть. В. у славу, у неславу 
—п озорить. 

Ввбдитися, ввестися — X) ВВО¬ 
ДИТЬСЯ, ввестись; 2) собдвз¬ 
наться, соблазниться* 

Ввбзити, ввезти — ввозить, 
ввезти, завозить, завезти. 

Ввбзитися, ввезтися—І) вво¬ 
зиться. ввезтись; 2) в’езжать, 
в’ехать, 

Вволікати, вволокти — втаски- 
вать, втащить, втяиуть. 

Ввблю. нар.—вволю, вдоволь, 
достаточно. 

Вволяти, вволити (вблю) — ис- 
полнять, ясполпить (волю, 
желание). 

В[у воратися—впахаться. 
В^уїворужувати, в[у]воружитИ 

—вооружать, вооружлть. 
В[у]вос6блення-олпцвтвореиие. 
В|у]вдсоблятн — одицетворять*. 
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В|у]гав- остановка, успокоеиие. 
Без угаву—но переставал. 

В(у|гавати — успдкапваться, 
переставать, прекращать(сл). 

Згадливий —угадчпвілй. 
ВгадливІсть—угадчиность. 
В гад ний—сбьівагощицся. 
Вгадувати, вгадати—1) угадьі- 

аать, угадать; 2) узнавать, 
узнать; 3) замечать, заметать. 

Вгадько, -ка—отгядчик. 
В[у]гайка—сромедление, 
В у]гам, см. Вгав. 
Вгамбваний — успокоевньїй. 
усмиреним іі. [ рптель. 

Вгамбвник успокоитель, усліи- 
Вгамбвування— І) успокаива- 
нпе; 2) обуздьшанпе. 

Вгамовувати, вгамувати—^ус¬ 
но капвать, успокоить, укро- 
щать, укротить; 2) голод 
—утолять, у тол п ть; 3) кровь 
—унпмать, ушітькроиь; -ся— 
успокаиваться, услокопться, 
ушшаться, удаться. і 

Вгамування — і) уепокоснно, 
2) укрощоніте, обуздание. ; 

Вганяти, в[у)гнати — 1) вго-, 
вять, вогиать; 2) гнаться, по¬ 
гнаться; 3) догонять, догнать; 
4) (о полете) іюдшіматься, 
подияться. 

Вганятися, вгнатися—І) гнать¬ 
ся, погнаться; 2) нбегать, 
вбежать, вскочить; 3) уго-1 

няться, угнаться; 4) у що— 
вдаваться, врезаться. 

Вгасати, вгаснути — угасать, 
угаснуть. 

Вгасити—потушить. ! 
Вгачувати, вгатити — 1) греблю | 

—сооружать, сооруди'ць шш- 
тану; 2) (сов. в.) ударить. і 

Вгаювати, вгаяти — задержи- 
аать, задержать. В. час— 
упускать, промедлоть время» 

Вгаюватися, вгаятися — меш¬ 
кать, медлить, замоддить. 

Вгин, -ну — вгпб, вогнутость* 
Вгинання — вгибанио. 
Вгинати, в|у]гнути, ввігнути— 
прогибать, вгпбать, погнуть* 
егибать, п з ги бать. « 

В|у1гинатися, вгнутися, вві¬ 
гнутися 1) гнуться, согнуть- 
ся; 2) погнуться. 

Вгіддя, -ддя, ср. — при вол ье, 
удобстно. [роший. 

В гіде н, видний—угодний; хто- 
Вгледіти, см. Вглядіти. 
Вгледітися — убереться. Не 

вгледівся—но остерегся. 
Вглиб, нар.—вглубь, в глубиеу. 
Вглибати—погружаться в глу- 
Вглйблення—углублеипе | би ну. 
Вглйбшки, нар.—глубпною. 
Вглядіти — 1) увидеть, заме- 

тить, уоіотрвть; 2) досмот- 
реть, уберечь. 

Вгніжджуватися, вгнїздіітися— 
1) поселяться, поселиться в 
гнезде; 2) расссеться удобно. 

В[у [гнб їння —удобреи не. 
В[уІгн6ювати, в гнб іт и—у на ва - 
жішать, унавозитц удабрк- 
вать, удобрить 

Вгнутий —во гнути й, 
В(у]гнутість, вгнуття —вогну¬ 
тость, В ГИ б. 

В[у]г6вкувати, в[у|г6вкати — 
усмирять, усмирить, обуздьі- 
вать, обуздать. 

Вговорювати, вговоряти, вго¬ 
ворити—уго наривать, угово¬ 
рить. 

Вговтувати, вгбвтати — угопа- 
ривать, уговорить, успокак-- 

Чиать, успокоить. 
Вгбвтуватися, вгбвтатися —* 

осваиваться, освояться» 
В г 6д л и ви й—у годл и шд й, 
Вгбдний — угодний*, хороший. 
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/“— .^"" ■ ~ 
Вгбдник—угодник. о«ртд • • 
Вгбдяо—угодао^. корошо. 
ВгодбваииЙ—уиитаннмй. 
Вгодбвувати/ вгодувати—■ от- 
кармлппать, откормить.’ь 

Iй1 Л иАпіГПО ТІІГ О О ПА ПІ Г ЛЧГІІІ* п 

ческое); 8) копирбвание (ми- 
“• Ьіипескоо). пОіїгрі (\ 
Вдавати, вдати —1) притио - 
ряться, притворптьоя, делать, 
еделать вид; 2) кого—прики- 
п т_і пофтАгт ит\ггї»їїгіп^ї лгт ггои Лш» і ии і гіьиі у оц і г*V л ^ * 

откармлппаться, от кормиться. | Дуфня вдаєш — дурака кор- 
Вгоджати, вгодити—угождать, чпшь, 3) лвображать, пзобра- 
лгглпптг. » : І , .'ННҐІПЬ*: ■ ПИТЬ- 4’ї ПІП-ЛЛ'КЇЙ**. ЛПРПДТк 

Вголити^І) оголить, обважить; 
•' 2) еделать бедвим. 
Вгблос, пар. ~ громко, вслух. 
Вгомонити — успокоить, укро* 

^пть. і нт п >1 [творенне* 
В гднб ба—удовольстви е,удовле- 
П^АііА^пгіФи пглилЯїґги : 

ВЬШОЛНПТЬ. , Мі:!0. 
Вдаватися, вдатися—1) до ко¬ 

го — обращаться, обратиться 
К кому;' 2) В іцр—преда- 
паться, предаться чему, при- 
стращаться, арист|>а статься 
V я\Аяитт плґгга ид І П { Юіипиин V П “ ^ ** ^ нлудад». имиї и 

(КОГО—удовлетлорять, удовле- пускаться. В-вея в роз 
творпть; 2) що—устраивать, мову—пустилея в разговор 
.устроять. ;'»пг. «! 'і_./ о'/і 

!Вгоноблятисяг вгонобнтися 
удовлетворяться, удовлетво- і 

Вгорі, пар.—вверху. (риться.,і 
Вгорйджу вати, вгородити—вон- 

*зать, вонзпть; •'Ся—вонзаться, 
БОНЗИТЬСЯ. : / і Л , 1 / 

мі . _ Ї ї 

|* Не вдавайся в сварку — не 
пускайся в ссори,' не заводи 
ссор. *4) куди, в що—отпра- 
вляться, отправиться кудз; 
б) прпбегать. прпбе гнуть 
к чему. В прбсьбу вдався— 
прпбег к просьбе. 6) уда- 

оіиру, ?шр*—-шіерх. » | лаіодп, 
Вготовляти, вготбвити, вго-. вийти; 7) родиться с извест- 
тувати — орпготовлять, при- ними качествамп, способио- 
ГОТОВИТЬ. я НІ.» ‘ (і 

Вгощати, вгостити — угощать, 
угостить. 

Вгризати, вгризти — бить 
в состояепп отгрмзть. Не 

. /вгризну — не ло зубам мне. 
Вгризатися, вгризтися—1) ве- 

-даться; 2) в’естася, прпвязьі- 
ваться, прнвязаться 

Кгпійоти -га п гпрі\ти .Га_ 

СТЯМП. Ь* В КОГО— ПОНТИ 
в кого, родиться похожим 
на кого. В. до чіго^бмть 
способиим к чему. В. в ту¬ 
гу—отчаиваться (отпаяться). 
Вдатися до інших заходів— 
прпбег путь к пйійм мерам. 

Вдавитися —подавиться, 
: Вдавлений,— 1) загяушоовьій; 

тілрііл/хііі й _ Вдавлене місце— ці ріиаі П| ^ —^ -- - -- 

заривать, -ся, зарьіть, -ся. Вдавлина—вгиб. [вгпб. 
Вгрубшкй, нар. — в толщину. Вдавлювати, вдавити—вдапли- 
Вгрузати, вгруз(ну)ти — вяз- сать, вдавить. 
путь, завязнуть. 

В[у]даваний — искусствепяьій,; 
^прптворньїй. 

"Вдавання—1) рисовка, прятвор- 
ство; 2) пзображенпе^Ссденп- 

Вдавнитися—устареть. 
Вдави і, пар. — давно, пекогда. 
Вдалий—1) удачньїй, удавший¬ 

ся; 2) на що — способаьій, 
! годвий к чому# 
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Вданий—1)удачньш# удавший¬ 
ся; 2) красивий; 3) способ- 
*шй, годний; 4) векусствен- 
ньій, лритворньїїї; 5) пзобра- 
женаьій, передав шли (на 
ецеве). 

вданий—і) удача; 2) спосоО- 
В[у|д?р» -ру —удар. (ность. 
Вдаремнюватн— 3) долать на¬ 

драєним, Оесиолезвьш, 2) 
обесцевпвать. 

Вдаряти, вдарити—бить» уда¬ 
рить. В-ти на кЛго—нападать, 
напасть па кого. В. в багат¬ 
ство— жить багато, В. на 
що — обращать вшшанис на 
«то. В. чолбм—поклониться. 
-СЯ — І) ударяться,удариться. 
В. навтікача—ороситься Об¬ 
жать. В. в що — прпбегать 
к помоідн чего. В. в тугу— 
печалиться, запечалиться. 

Здатний, вдачливий — 1) сио- 
-собиьій; 2) удачньїй. 

Здатність—3) способи ость; 2) 
удачность. 

Вдаха—уданий к. 
Вдача—1) характер, прав, на¬ 
тура, свойство; 2) удана, 

^ІУІдебє—вдвоє. (уепех. 
Вдвбх—вдвосм. 
Вдев’ятеро,, пар,—вдевятеро. 
Вденішній — дневной. 
Вдень—днем. 
В[у]держання —1/ удержавие; 

2) содерясание, оклад. 
Вдержування — удержлвааие, 
едержи ванне. 

^ІУІдержувати, в[у]держати- 
-і) удержпвать, ,у держать; 2) 
содержать; -ся — 1) удержп- 
^аться, удержаться; 2) содср- 
оки даться, содержаться, бить 

содержаиии. 
Вдесяте—ті десятий раз. 
Вдесдтер йт н—удеслтерить. 

Вдесятеро —вдесятеро. 
Вдивлятися, вдивитися—всмат- 
рпдаться, всмотреться, вгдя-- 
диваться, вглядеться. 

І Здивуватися—удивиться, 
ВдимальниЙ—вдувательаиіЬ 
Вдимання—вду ванне. [вдуть, 
Вдимати, вдути — вдувать, 
Здирання — вторжение. 
Вдирати, вдерти, в[у[драти— 

1) отдцрать, отодрать насть 
ч.-л.; 2) (талько сові в.) уда¬ 
рить; 3} (чаксс сов. в.) хорошо 
еделать. Вдрати штуцу«- 
вики нуть штуку. 

Вдиратися, вдертися — ври¬ 
ваться, ворваться, влаади- 
ваться, вломиться. 

Вдйх(ув)аний—вдихаемнй. 
Вдих(ув)ання—вдиханне. 
Вдихати, вдихнути — вдихать,. 

вдохиуть. [надеть. 
В(у ]дівати, в[ у ]діти—надовать, 
В[у дівець, -вця—вдовец. 
В [у дівонька —вдову шка. 
В|у|дій, -дбю—удой. 
В[У]ДІЛЯТИ, вділити—уделять, 
удслить. 

В[у]діяти — еделать, над слать, 
повершить. Нічого не вдієШі— 
ви чего не доделаешь. 

Вдму хати—вдувать. 
В у |допа—вдова. 

І Вдбвблювання — вдалбливание. 
Вдбвблювати, вдовбувати, вдов¬ 

бати—вдалбливать, вдолбпть. 
Вдовенко—вдовпіі сьіа. 
В у довець, р. вдівця—вдовед- 
В у до[і]вецькнй—вдовий. 
Вдовж; вздовж, вдовжки — 1) 

вдоль; 2) вд.тину, длпною. 
*(у ДО вжитися — задолжаться. 
В | у) до вжу в ат и — у дл и в ять. 
Вдовий —вдовствующий, 
В[у|довїін, -а, -е, вдовиний, 

-а, -е—вдовий. 

Вдовиця— Великдень 

В уІДОВЙЦЯ — вдова, вдовушка. 
В у довиченко—сип вдови. 
В у довіти—вдовствовать. 
Вдоволений-удовлетворенвьій. 
Вдовол(ьн)яти, вдовол(ьн)ити— 
удовлстворять, удовлство¬ 
рить; -СЯ — удовлетворяться, І 
удовлетвориться. [ниє. ^ 

Вдовол(ьн)ення — удовлетворо- 
Вдовування— вдовствованле. 
Вдовувати—вдовствовать. 
Вдовш, вдбвшки, мар.— І)ВДОЛЬ; 

2) вдлпну, 
ВдозвІль, мар, — вдоволь. 
В[у]д6ма, нар.—дома. | 
В [у [досвіта, нар. —на рассвете, 
до рассвета, [ствованвиіі. | 

В[у]досконалений —усовершен- 
В[у]досконалення— усовершен- 

ствование. [шеяствуемий і 
В[у]досконалюваний — совер* 
В[у]досконалювання — совер- | 
шенствованпе. [ствовать. 

В[у1доскоііалювати—совергаен- 
В у|д6сталь, нар. — вдоволь,, 
достаточпо. 

Вдоювати, вдоїти — аадапвать, 
надоить. 

В дрізки, нар. — вдребезгп. 
Вдруге — вторинно, в другой 
В[у [дружити—удружить, [раз. 
Вдряпнути—опарапать, царап-• 
Вдувало—фурма, [пул'ь. ; 
Вдувальний—вдувательньїй. 
В ду мл и вий—вдум чп вий. 
Вдурні, кар. — попусту, поеа- і 
Вдягання—одепаппе. [прасну. 
Вдягати, -ся, вдягти, -ся — 
одевать, -ся, одеть,-ся. 

Вдячний — благодарньш, прп- . 
знательвип. 

Вдячність—благодарность, при¬ 
зи ательпость. 

Ве, межд.— фп! 
Вевірка, веврик—белка. 
ВегетарІянець — вегетарпавец. 

Угр роо с.іови. А. Нікосський-б. 

Вегетаріянський, вегетарич- 
НИЙ—вегетарітанекпй. 

Веґ|г]еря, -рі—танец (венгер- 
ский). 

Ведмеденя, -няти—медвеженок. 
Ведмедик—1) ум. от медведь; 

2) (зкш.) медведка. 
Ведмедина —медвежат на. 
Ведмедиха, ведмедиця-мед ведп- 
Ведмедник — медвежативк. [ца. 
Ведмедчук, -ка—1) медвеженок; 

2) (зкж.> жук-олень. 
Ведмедя, -ятй, ведмежа, -жа¬ 
ти—медвеженок. [жий. 

Ведмедячий, ведмежий—медве- 
Ведмежина—медвежатина. 
Ведмідь, -медя—-медведь. 
Вежа—1) башня; 2) тюрьма. 
Веже[о|вий — 1) башенвий; 2> 

тюремний. 
Везерунок, см. Візерунок, 
Везти—везти. 
Везіння—везеипе. 
Везучість — грузопод’емность 

(лошадп, грузовика). 
Вейкати —1) кричать: вей; 2> 
напевать, петь однообразво. 

Векати — 1) провзносить: ве; 
2) рвать, блевать. 

Векс(е)левий—вексельний. 
Векс(е)ледавець, -вця — вексе- 

ледатель. 
В екс (е)л е д е ржав ець — векселем 
держатель. 

Вексель, -КСЛЯ—вексель. 
Велелюбний — любвеобпльньїй. 
Велелюдний—МНОГОЛЮДНЬЇЙ. 
Велемовний—многоречивніі. 
Велемудрий—многомудрмй. 
Велетенський, велетенний—ис- 
полинский, гпгантекпй. 

Велетень, -тня, велет, -та-ве¬ 
ликая» пслолвв, гигант,титан* 

Велетка—велпкавдь. 
Великдень, -кодня —иасха, пас¬ 

хальная иеделл. 
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Великий—1) большой; 2) вели- [ 
кий; 3) зпачптельньїо; 4) ро¬ 
слий, високий; 5) (у гуцулоп) 
медведь. В-а літера — про¬ 
писная буква, В*а голова — 
умпая голова. В-е цабе— ! 
(о челов.) большая шишка. 
Не за в. час — в коротко© 
время. В. час— долгоовремя. | 
В, доріга — дальний путь. 
В-ого стбїти—много стоить, 
значить. 

Великість—1) величина;2) боль- 
шое колпчество. 

Велико—очень, много. 
Великовчений — многоучооиїї. 
Всликогрішниця — многогреш- 

а п ца 
Великолень, гм. Великдень» 
Великодержавний —великодер¬ 
жавний. 

Великодній, -я, -€ — пасхаль¬ 
ний. В-дні свята—-паскаль- 
ниє праздникп. [чать. 

Великодушити —вели коду шап- 
В ел икод у ш ни й ~вел п коду Ш НЬІ й. 
В ел и кіду шн ість—вел п ко д у га п е 
Велико клітинний—крупноклет* 

вий. 
Великолітній — мпоголетииії. 
Велико мЛбннГі — многоречпвий. 
Великоможний — вельможний, 

знатний. 
Великопісний — веди копостні дії. 
ВеЛИКОрОДИННИН —многоссмей- ] 

вий. 
Велнкорбдний —високородії ЬІІІ. 
Великорозумний—многоумньїїі. і 
ВеЛИКОСВіТНІЙ, -яІ -€—велико- 

светский. [пелпвнб. 
Великотерплячий — многотср- 
Велит, с*. Велетень, і 

—повелитель, [лпчпе. і 
Велич, -чи—і) громадина;2)ве- 
Величання—вткни чаньє, само- 

восхваленії©, величавії©. 

Величати — величать. 
Величатися — 1) величаться, 

важппчать; 2) возвелпчв- 
ваться, превозпоситься. 

Величезний, величенний—боль- 
шущпіі, громад пий. 

Величенький — 1) велпковатьій; 
2) до вольно большой. 

Величінь, -ииі — І) величина; 
2> огромпость. 

Величний — І) почитаемьій, 
достойний; 2) велпчесгвев-' 
ньій; 3) важний; 4) возвьі- 
шенний. 

Величність — 1) значенії©, до- 
стоннство; 2) велпчествео- 
пость, величавость, вели чиє; 
3) ' (титул) велич єство; 4) 
(чувстео) возвшпенность; 5) 
грандиозность. 

Величчя—І) величне; 2) велп- 
чанпе, почет, честь. 

Веління—веленпе, прпказание. 
Веліти — велеть, при називать, 

повелевать. Не велено — не 
разрешается. запре щепо. 

Велосипедист — велосипедист. 
Вельми —очень, восьма. 
Вельмиповаж(а)иий —многоува- 
жаемьій. [чтепньїй. 

Вельмишановний — високопо- 
Вельмбжа — вельможа. 
Вельможество—звать. 
Вельмбжець—вельможа. 
ВельмбжниЙ—1) вельможний, 

знатний, ішенитьіЙ; 2) мо- 
гуществевний; 3) аревосхо- 
длтельгшй. В-не панство— 
знать. В. пане! — милостивий 
государьї 

Вельможність—знатпость, име- 
\іптость. Ваша (йогб) в.— 
ваше (его) превосходитель- 

Вена (внлт.)—вена. (стпо. 
Венгерка —1) венгерск&я сяйва; 

2) тааец. 

ьі Венгир— Верзякати 

Венгир, -ра—гарь в трубне 
Венеричний—венерический. 
Ненецький—венецианский. 
Вензель, -зля — вензель. Вензлі 
писати—писать ми слоте. 

Вентилювати — вентилпровать. 
Вентилятор, -ра — вентилятор. 
Веп(е)р, -пра—вепрь. 
Веприна—мясо вепря. 
Верба—верба, нва^ ветла. 
В ер бел ь, -бля—вербовщпк (рек- 

•рутов). 
Вербина—вербовое дерево 
Вербинець, -нця—лоза. 
Верблик—часть уздечки 
Верблюд, -да—верблюд, [нок. 
Верблюденя, »няти—верблюже- 
Верблюжина — вербяюжье мясо. 
Вербний—вербний. Вербна не¬ 
діля — вербное воскресенье. 

Вербник—вербаяк, нвняк. 
‘Вербниця — вербная суббота. 
Вербовий—пвовьій. 
Верболіз, -лізу—нввяк. 
Вербувальник—вербовщпк. 
Вербу ванець—завербовавшпііся 

в войско, рекрут. 
Вербування— вербованіїе, пабор. 
Вербувати—вербовать. 
Вербу нок, -нку — вербовані!©, 

вербовка. 
Вервечка—1) веревочка у люль¬ 
ки; 2} толпа людей, жннот¬ 
них. [ипе. 

Вергання — бросаппе, швьіря* 
Вергати, вергнути — бросать, 
Оросить, швирять, швирнуть. 

Вергун, вергуни — хворост, 
хрусти. 

Бере, кар, (шд.)—в сам ом де- 
ле?, неужели?. 

Вереденитися — 1) каарпзни- 
чать; 2) чваниться. (хотп. 

Вереди, -дів — капрпз(ьі), при- 
Вередити — мешать, прелатство* 

дать, вредпть. 

Вередій, -ія—капризппк;-дійка, 
-ДНИЦЯ — капрпзннца. 

Вередливий — капризний, прн- 
хотливий. 

Вередування — капрнз(и), при- 
хоти, привереднпчанье, 

Вередувати-капрпзпичать, при- 
хотничать, прпвередничать. 

Вередун, -на—капрпзБпк, при- 
хотлпвий. 

Веремій, -ія, веремія, -і!—ку- 
терьма, суматоха. Крутити 
в,—морочить голову, 

Верем’я—погода. Красне в.— 
хорошая погода, ведро. 

Вересень, -сня—сентябрь. 
Вереск, "Ку—визг, крик, шум* 
Верескливий—впзглпвий. 
Верескун, -на—крикун. 

; Верескуха—крпкупья. 
Вересневий—сентябрьскпй. 
Вереснути—пзвпзгнуть. 
Верета—1) дерюга; 2) коврик 
цветноіі; 3) множество, куча. 

Веретенитися“-крутиться, вор- 
теться. 

Веретениця—1) змея-медянка; 
2) ягцерица. 

Веретено—веретено. 
В е р ете н у вати й—ве ретеяообраз- 
Веретінник - веретеищпк. [пий. 
Веретище—рубище. 
Веретільник, веретільниця- 

змея-медянка. 
Веретяний—дерюжпьій. 
Верещака —крикун, ппекун. 
Верещання — впзг, визлеаппе. 
Верещати — визжать, пищать. 
Верея, -еї—верея. 
Верзіння — болтовня, пусти© 

разговори. 
Верзти— болтать вздор, пусто- 
Верзтися -грезпться. [мелить. 
Верзун, -на—колотий лапоть.. 
Верзякання — болтовпя, вздор*. 
Верзякати — плести вздор. 



В ер) вчани й — Верхосн не ць в* 

Вер Івчаннй — воревочвьін. 
Веріс, -есу - вереск. 
Верітка—рядно. 
Вєрлань, -ня—крпкуя. 
Верлатий—крикливий. 
Верлб—тяга у привела. 
Бермі шедя— верм и ш ел ь. 
Вернивода — 1) водочюрот, 2) 

мифпческпй велпкан. 
Вернигора, вернидуб—1) вели¬ 

кан; 2) святогор. 
Вернути—1) иоворачпвать, за* 
ворачивать, Верни соб!—по- 
ворачіїзай палево! З Душі 
верне — противно, отврати- 
тельно. 2) вшворачпвать, пе- 
реворачивать [Буря верне 
все на пилі). 3) валить, сбра- | 
сивать. Все вернуть на одну ; 
Купу—все палат в одну кучу. 

Версифікація — версифакация. 
Верст(в)а—верста. 
Верстак, верстат—1) см. Вар- 

стат; 2) (гал.) ровесник. 
Верстання —верстанпе. 
Верстати — верстать. Верстати 

дорбгу, путь—держать путь. 
Веретач, -ча — верстающви (в 
типографси). 

Верства —1) пласт, слой; 2) со- 
словяе, слой, класе, круг; 
3) верста, 41 верстовой столб; 
5) возраст. 

Верствування — напластованпе. 
Верст Бувати—васлаивать, нано¬ 

сить пласти; -ся—слоиться. | 
Верству вати й—слоеватьій. | 
Верстовий — поверстньїіі, вер¬ 

сто вой. 
Вертання—возвращеаие. 
Вертати, вернути — 1) позара¬ 
жать, возвратігть, вернуть; : 
2) возвращаться, возвратпть- 
ся. Вертай(ся)!-возвращайся! 

Вертатися, вернутися—возвра- 
щаться, воавратиться. 

Вертеп, -пу — 1) вертеп, пещера; 
2) рождест пенс кий куколь* 
ньіб театр. 

Вертигузка, вертихвістка (зоол,) 
—трясогузка. 

Вертіння — 1) крученпе; 2) вер- 
ченпе, сверление* 

Вертпи— ]) вертеть, крутить, 
2) сверлить, буравить. 

Вертітися — всртеться, кру¬ 
титься. 

Верткий—верткий, вертлявий. 
Вертлик — вертушка, тармоика. 
Верх, нар. — сверху. В* чого 

накинути що—сверху (ва что 
нб.) накинуть что-лнбо. 

Верх, -ху — верх. З верху до 
споду —с верху до низу. Че¬ 
рез в. слухати — пропускать 
мимо ушей, З В-ОМ — С ІІЗ- 
лишком. Верхи трусити—чи¬ 
стить труби. В-хами—(о 
скольк•) верхом. 

Верхи, -ХІВ - СЛИВКИ, 

Верхи, нар.— верхом. 
Верхівець,-вня, верхівець,-вця 

—верховод всадник. 
ВерХІВИЦЯ —верху шечпмй 
Верхівка—верхутка. (процесе. 
Верхівковий—верхушечвьііі. 
Верхів’я —1) верховье; 2) вер¬ 
шина, верхушка; 3) начало, 
верховье (долини). 

Верхній—верхнпй. 
Верхняк—1) верхнпй жериов, 

2) шапка екпрдн; 3) дека му¬ 
зик. ннструмента; 4) кодоа- 
чек курпт. трубки; 6) непо-*1 
лая часть рога. 

Верхобіжний — восходящпй. 
ЦерховиЙ—верховой. Верховий 

вітер—северо-восточ. вотер. 
Верховик—верховой, всадник. 
Верховина—1) верховьо, исток; 

2) вершина, верхушка; 3) 
Верховинець—торец. (гори. 

Верховиняий—Весніти 59 

Верховинний—вершинний. 
Верховіття—верхушка (дерева, 

куста), [ла. 
Верховод(а)—верховод, вороти- 
Верховбдити—верховодить, гла- 

вевсТвовать. 
Верховодка, верховод а), верхо- 

вбдиця—(рьіба) верховна, бе- 
шевка. (дьічество. 

Верховодство—господство, вла- 
Верхогляд, ^да—верхогляд. 
Верхоглядствувати—верхогляд- 

ничать. [ху ч.-л. 
Верхбм—1) верхом; 2) по вер- 
Верхоріччя—верховье реки. 
Верцадло—1) зерк&ло; 2) ком¬ 

пас; 3) астролябия. 
Верцадлярня — зеркадьная ма- 

стерская. 
Верч, верчик—1) жгутпк, пу¬ 

чок, сверток; 2) свадебвая 
булочка. 

Верчений — полупомешанпьій. 
Верша—ї) верша, риболовний 

снаряд; 2) (брак.) пасть, зев. 
Вершечок—1) ум. от верх; 2) ум. 

от вершок — мера длиньї; 3) 
сливки, сметана. 

Вершина — верховье. 
Вершитель—вершитель. 
Вершити—завершать, заканчи- 

вать, вертить. 
Вершитися—завершаться, окав- 

чпваться. 
Верш їдь, -шеди—овраг, порос- 
швй кустарником. 

Вершки, -ків—сливки. 
Вершкбвий—СЛИВ0ЧПІ1ІЙ. 
Вершковий—вершковий. 
Вершляг, -га—молот. 
Вершник — верховой, веаднпк, 
Вершня—поворхность. 
Вершбк—1) верхушка, В річки 

—исток реки. В. лука—замок 
арки. 2) сливки, сметана; 3) 
вершок (мера дливьі). 

В ер штаб, -бу—подвес для ви¬ 
делки шкур. 

Веселенький—1) веселенький; 
2) подгулявший, на веселе. 

Веселесенький, веселісінький — 
веселехооький. 

Веселий — 1) веселий, радост- 
ньій; 2) приветливий, прият- 
ний; 3) игривий. ПІД в-у руч 
—в хорошем настроєвий. Ве¬ 
селої вдачі—веселояраввий. 

Веселити—1) веселить; 2) ра- 
довать. 

Веселість—веселив, игривость. 
Весел і шати—весел еть. 
Веселіший—более веселий. 
Веселка—раду га. [дужний. 
Веселковий, весслчаний — ра- 
Весело—весело. (достн. 
Веселощі, -щів — веселив, ра- 
Весілля—свадьба. В. справля¬ 

ти—устрапвать свадьбу. В, 
відбути, відгуляти—отпразд- 
оовать, сиграть свадьбу. 

Весіллячко—свадебка. 
Весільчанин, *к. -чани—участ- 

ник свадебних торжеств. 
Весільний—свадебний. 
Весінній — вееепнпй, относ. к 

весеввеЙ шоре. 
Веслб—1) весло, гребок, греб¬ 
ло; 2) лопатка у горшочняка; 
3) коромисло. 

Весловий—гребаоб. 
Веслування —1) гребля (весла¬ 
ми); 2) гребной .спорт. 

Веслувати—трести. 
Веслюга—обормот. 
Весляр, -ра—гребец, лодо 
Весна—весна. Йому на третю 

весну пішлб—ему аошел тре¬ 
тя й год. 

Веснівка, см. Веснянка, 
Весніти—бить, как весна; рас* 
цветать. Весніє — ваступзет 
весн^ 
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'Веснувати—ВзабІ'Т 

Веснувати — проводить вбсну. 
Веснуватий—веснущатьій. 
Весняний—весеняий, обладаю- 
щий приметамн весни. 

Веснянка —1) весенояя обрядо¬ 
вая песая; 2) аесеввяя впмфа. 

Веснянки, -нбк—1) веснушкп; 
2) весен, обряд, песни. 

Веснянкуватий — веснущатий. 
Вести—вести. В. мбву—вести 
речь, разговарввать. В. пе¬ 
ред — предводительетвовать, 
бить во главе. В. порядок— 
распоряжаться. В, дитину— 
рожать. 

Вестися, безл.— 1) вестись; 2) 
бьіть в обичае. Це здавна 
ведеться—зто издавва в обьі* 
чає. 3) размножаться, пло¬ 
диться; 4) везти, удаваться, 
счастливиться. Йому не ве¬ 
деться—ему ве везет. 5) про* 
исходить, случаться, овівать 
(еесов. в.). 

Ветеринарний — ветеринарний. 
Ветхий — 1) веїхий, дряхльїй, 

2) древнпй. 
Вечеря, -рі — ужин. У пізню 

вечерю—поздно, к позднему 
Вечеряти—ужинать. (ужину. 
Вечір, -чора — вечер. Над в.— 
квечеру. Що в-а—каждшй ве- 
чор. Однбго в. — однаждьі ве¬ 
чором. Рано й вечором — 
утром и вечером. Прбти ве¬ 
чора—к вечору. 

Вечірка—вечервнка. 
Вечірній—печерний. Вечірниця) 

зоря—вечерояя звезла 
Вечірня—вечерня. 
Вечоріти — вечереть. 
Вечорниці — вечеринкн, поси- 
делки. гда< 

Вечорниця вечерняя заря, звез- 
оечоривий вечер ний. В-ва зо¬ 
ря—вечерняя заря. 

Вештатися—шататься, шляться. 
В жалітися—сжадиться, пожа- 

леть кого. 
Вжарити—1) дожарить; 2) на¬ 
жарить; 3) (ударить) огреть. 

Вжати—сжать часть ч.-л. 
Вжахнути — ужаснуть; -ся— 
Вже—уже, уж. [ужасяуться. 
В жеребитися—ожеребиться. 
Вживаний—1) употребляемьій; 

2) употреблявшийся, подер¬ 
жений; 3) употребитеяьний, 
распростраеенньїЙ. 

Вживаність —усотреблдемость. 
Вживання—1) употребление; 2) 

потреблееие; 3) прпмевеапе 
Вживати, вжити — 1) употре- 

бяять, уоотребить; 2) потре- 
блять,-бить; 3) пользоваться. 
примевять, прпменить. Вжи¬ 
ти заходів — править мери. 

Вживатися, вжитися —1) упо- 
| требляться, употребиться; 2) 

І потреблиться; 3) примеаяться. 
Вживок, см. Вжиток* 
Вжинатися, вжатися—вжинать¬ 

ся, вжаться. 
Вжинок, -нку—жатвенний сбор. 
Вжитий—і) примененний;2) по¬ 
треб л в в н и й, у п отребаевн ьі й. 

Вжитки, -ків — достатки, иму- 
щество. 

Вжиткування - употребление. 
Вжиткувати—у потреблать 
Вжитний — 1) годний к упо- 

треблевию; 2) с'едобньїй; 3) 
обьічно употребляемьій, рас* 
прострапенний 

ВЖИТОК, -тку — і) польза; 2> 
пользование, (у)потребление, 

_ обиход; 3) угодье 
ті жито ч ний —полезнии. 
Вжувати — бить в состояниа 

сжевать Не в жую — не раз 
жую. 

Взабіч, нар.—в сторове. 

71 Взваоди —Вибавлення 

Взаводи, нар.—взапуски, сколь- 
Взавтра—завтра. [ко мочи. 
Взагалі, нар.—вообще. 
Взад, нар.—назад. 
Взаємини, -мин—взаимньїе от- 

вошенпя, соотношенпя. 
Взаємний — взапмнмй, обогод- 

ньтй. В, стосунок—соотноше- 
шзе. [шення. 

Взаємовідносини — взаимоотно- 
Взасмодіяння-взаішодействие. 
Взаємодопомога — взалмопо- 
мощь. 

ВзаЙві — излишпе.. Бути в.— 
бить лп ганим. 

Взаміт—сплошь, без всключе- 
Взаочі, нар,—заочно. [ния. 
Взапалі, нар.—егоряча 
Взапліш, нар.—1) заклинивши; 

2) сплошь. 
Взатишку, нар.—втпши. 
В[у]здовж, вздовш — вдаль, 

вдлиеу, врастяжку. 
Вздогін—вдогонку. 
®ІУІ3ДРЇБатиі в[у]здріти — ви- 
деть, увидеть, узреть, замо¬ 
чать, заметить, усмотреть, 

В[у]дзріватися, в[у)здрітися — 
1) впдеться, увидеться; 2) ка¬ 
заться, показаться. 

В[у]зивати, в[у]звати—1) обзи¬ 
вать, обозвать; 2) (преим> ке- 
сов. в.) призивать; 3) звать, 
зазивать, зазвать. 

Взимку—зпмой. 
Взір, -зіру — 1) вид. Який на 

ВЗІр — каков ва вид. 2) обра- 
зец, прішер, форма; 3) узор. 

Взірець, -рця—образец. 
Взірцевий — образцовий, при- 
мерншй, пробний. 

В[у]знавати, в[у]знати — узна- 

В 
В 
В 

вать, узнать. 
у]з6рець, -рця—узорчик 
у ]з6ристий—узорчатий, узор- 
у]з6рити—увидеть. (ний. 

Взрітн—увидеть, заметать. 
Взування—*обу ванне. 
Взувати, взути—обувать, обуть. 
Взуття—обувь. 
Взяти — 1) взять; 2) достать, 
добить, взять; 3) получить; 
4) взять, прпняться, начать, 
пуститься, стать. В. ког6(за 
Себе)—жениться на ком. В* 
Гору — взять верх, победить. 
В* жаром, вогнем — бросить 
в жар. В. шлюб—повснчать- 
ся. В. в шкуру — получить 
трепку. В. за нізащо—нп во 
что поставить. В. натуру — 
усвоить (себе) привьічху. В. 
на зуби—поносить. В* нена¬ 
висть на кбго — вознеаавп- 
деть кого. В* благати—намо¬ 
литься. В* в посесію — за- 
арендовать. Взяти за енна— 
усиновить. 

Взятися — 1) взяться; 2) бить 
взятим, отнятшм; Зі взяться, 
прпняться а а что, еделать, 
4) паяться, явиться; б) соче- 
таться браком, пожениться. 
В. чим—покриться чем; бить 
охиаченньш чем. В. ДО КІГО, 
чбго—пристать к кому, к чо¬ 
му. В-ЛИСЯ морбзи — настал 
холод. В. іржею—заржаветь, 
покриться ржазчиноЙ. В. під 
боки—подбоче виться. 

Взятка—(в нартах) ваятка. 
Взяток, -тку—ї) взятка (ачолл- 

ная); 2) пожива, добнча. 
Взяття—взятне, получеппе. 
Ви, мест.— вьі. 
Вибабитн—1) (о пот/тухе) при- 

вять (дптя); 2) заработать 
акушерством. 

Вибава—истреблепие, уначто- 
женпе 

Вибавлення — вскороненне, 
истребленне. 



Вибавляти —Вибігання 

Вибавляти, вибавити—1) наба¬ 
влять, пзбавить, освобождать, 
освободить; 2) унпчтожать, 
-жить, изводить, известа, 
истреблять, истребить. 

Вибавлятися, вибавитися — 1) 
взбавляться, избавиться; 2) 
увичтожаться, уничтожиться. 

Вибагливий — 1) изобретатель- 
ньіії, забавний, веселий; 2) 
требовательний, взискатель- 
ньій; 3) изисканвшй, утон- 
ченннй. 

Вибагливість—ьзискательность, 
требовате льность. 

Вибалакати (що) — виговорить 
что, добиться разговором 
чего 

Вибалакатися—1) виговориться; 
2) проговориться. 

Вибалок, -лку — отрог оврага. 
Вибалушений— вьітаращеввьій. 
Вибалушувати, вибалушити — 

таращить, витаращиТь. 
Вйбандилити — випотрошить. 
Віібанітувати—вибранить. 
Вибатожити—отстегать, отхле- 

стать. [те! 
Вибачайте!—извпвите, прости* 
Ввбачання—извивение. 
Вибачати, вибачити кому, що 

на чому—взвинять, извивить, 
прощать, простить. Вибачте 
на слбві—извините за вира- 
жение, [нив. 

Вибачення—извянение, проте- 
Вибачливий—свнсходительний. 
Вибачливість — сндсходптель- 

ность. 
Вибачний — 1) простительньїй, 
е извпнптельньїй* 2) цзвиняю- 
щнй, прощающий, снисходи- 
тельеьій. 

Вибевкати—проболтаться. * 
Вибиваний—набойч&тий. 
Вибиванка — вабойка. 
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Вибивання—1) (депег) чеканка 
2) (клияь^в, гвоздей) виколачя- 
вание, вьшшбаоие;3)(орулсия> 
разряжение; 4) иабиенве 

Вибивати, вибити—1) щозчого— 
вибивать, вибить, вмколачи- 
вать, вьїколотить, ви шибать, 
вишибить; 2) землю — нари¬ 
вать, взрить; 3) (о іраде) ви¬ 
бивать, вибить, побить; 4) 
вижимать, вижать, вида* 
вить; б) витеснять, витес- 
нить; 6) {сов, в,) побить, по¬ 
колотить; 7) избивать, избить, 
8) чеканить, оттискивать, от- 
тпснуть, витиснуть, отпе- 
чативать, отпечатагь; 9) (ло- 
лотно) вибивать, вибить, ва¬ 
бить; 10) чим у ЩО—(только 
несов. в.) викояачивать, бить, 
вистукивать; 11) (всех) пере¬ 
бивать, перебить, 12) проби¬ 
вать, пробить, 13) {оружие} 
разряжать, разрядить, избить 
В. 6чІ—колоть глаза -ся — 
вибиваться, вибиться, проби¬ 
ваться, пробиться. В. 3 сили— 
вибиваться (вибиться) из сил. 
В. З грбшеЙ—обезденежеть, 

Вибйранка—отборка. 
Вибирання — 1) нзбрание, ви* 
бор; 2) виборка, вибираіше, 
отбор. 

Вибирати, вибрати — 1) изби* 
рать, избрать, вибирать, ви¬ 
брать; 2) вибирать, исчер- 
□ивать. Геть вибрати — ви¬ 
брать, забрать до последнего. 
3) вибирать, отделять, виии- 
мать. В. конбплі—перебирать 
к. В. иЧІ—виклевать глаза. 

Вибиратися, вибратися — соби- 
раться, собраться, отправ* 
даться, отправиться. В дорбгу 
В-ВСЯ—снаряди лея в дорогу. 

Вибігання—вибегавне 

73 вибігати—Вибродити 

Вибігати—1) пзбегать. Кругбм 
вй-ав—везде вокруг побегал. 
2) о робо гать, вьібегать; -ся— 
вибегаться. 

Вибігати, вибігти — 1) вибе- 
гать, вибежать; 2) (о ясидко- 
сти) уходить, уйтп, вили¬ 
ваться, вилиться. 

Вибідувати—І) пробедствовать; 
2) вистрадать. (бонна. 

ВибіЙ, -ббю — 1) ухаб; 2) про- 
Вибійка — вїлбойка, набойка. 
Вибійник—пабойщик. 
Вибійник, -ка — разряднпк (в 
оружни). 

Вибійчаний —; вибойчатьій, на- 
бойчатий 

Вибілюватися—1) белиться; 2) 
вимиваться добела, тща- 
тельно. 

Вибіляти, вибілювати, вибіли¬ 
ти—белить, вибелить. 

Вибір, -бору—1) внбор, избра- 
ние, В. твбрів — избранние 
сочипєния. Нав. найлуччий— 
отборний. 2) отбор. 

Вибірки — 1) брак, виборка, 
остаткп; 2) завадь. 

Вибірний—отборний. 
Вйбіснуватися — перебесно- 

ваться. [сить. 
Виблагати — вимолить, вьшро- 
Виблнск, -ку-вспишка, отблеск 
Виблискувати, виблиснути — 

сверкать, сверкнуть, светить, 
Виблукати—вибродить, [сиять. 
Вибльивувати, виблювати — 

изригать, иари гнуть. 
Виб Дату ванн Я — внбалтьтаапе, 

вьтлески ванне. 
Виббвгувати, вибовтати — ви¬ 

плеск пя&ть, виплескать, раз- 
болтать, расалескать, ви бал- 
тмвать, виболтать. 

Виббвтуватися, вибовтатися— 
виплескиваться, виплескать¬ 

ся, разбалтиваться, разбоя- 
таться. 

Вибоїна—внбоива, ухаб. 
Виббїстий—ухабистий. [леть. 
Виболіти — переболеть, отбо- 
Виборець, -рця—ВШборщик, П8- 
Вйбори—вибори. (биратедь. 
Виборний — 1) виборний, из- 
бранньїй; 2) седьский упоя- 
номоченний. 

Виборний — отменнмй, из 
сканпий, отборний. В-е това¬ 
риство—избранное общество 

Вибірність — изисканноеть 
Вибороти—вибороть, добиться 
борьбой. 

Виборсатися—випутаться. 
Виборчий — избирательньїЙ 
В-ча дільниця — избиратедь 
ний участок. 

Вибочитися — язбочешаться. 
Вибранець — 1) избранпвк; $) 

(гял.) рекрут. 
Вибраний — 1) вьібраннтлй; 2і 

избрашшіі. В-НІ твори — на- 
бранние сочиневия. 

Вибранка— избранвица. 
Вибрати — 1) вибрать; 2) («о- 

нопли) отобрать. 
Вибрести—вибресть. 
Вибрик, -ку — 1) скачок, орьі- 

ясок; 2) вьіходка. 
Вибрикувати—1) подскакивать. 

лягаться, резвиться; 2) вестг 
себя строптиво, зкецеетриче- 
ски. 

Вибріхувати» вибрехати— і) щ* 
—ложью виговорить ч.*л.; 2| 
КОГО — вивертивать, відвер¬ 
нуть; 3) видзгмивать, виду¬ 
мать (небилици). 

Вибріхуватися, вибрехатися — 
изворачиваться, взвервутьея, 
оправдиваться, оправдаться 
ложьго. [днть бродя 

Вибродити — (еге, еохруї) 0СХО' 

1,,/Л -І»’-..* . 
і. V. ■ ,?‘V- і: 

- у '7"" " • ■■ 



Вибрудок— Вивертання 

Вибрудок, -дку — 1) ВИКИДЬІШ 
ранний; 2) грязньїй осадок, 
остаток. [аивать. 

Вибрязкувати—бряцаїь, позва- 
Вибування—1) в ьі бити в; 2) про¬ 

бивав не, отбьівавие (срока). 
Вибувати, вибути — І) проби- і 

вать, пробить, вислужи вать, 1 
вислужить; 2) вибивать, ви¬ 
бить; 3) отживать, отжить. 

Вибудований — вмстроенний, 
воздвп гнутий. 

Вибудбвання—постройка. 
Вибудовування—вмстраиванио 
Вибудбвувати, вибудувати—іш- 

страпвать, вмстрліть; -ся — 
висграи ваться, ви строяться. 

Вибуркнути — пробормотать. 
Вибуркбвувати, вйбуркувати — 

вимащивать, вимостить (кам- 
Вибуття—вибитпо. (нем). 
Вибух ,-ху—взрьів, извержеяие, 

вспишка. Вулканичний в, — 
вулкан и ческов нзверженпе. 

Вибухати, вибухнути—І) набу¬ 
хать, набухнуть; 2) прори¬ 
ваться, прорваться, вспьіхп- 
вать, вспихнуть. В. гнівом — 
зажпгаться гнепом. 3) вири¬ 
ваться, взорваться; 4) випал и- 
вать. випалить, вистрелить. 

Вибуховий — 1) взривчатшй. 
В-ві матері? — взривчатие 
вещества. 2) пзверженеьій, 
вулканияеск. иропсхождонпя. 

Вйбуялий — расцветпзий рос- 
нотно. [расцвесть. 

Вибуяти — вьірасти роскошпо, 
Вивага—взвсшиваїше. 
Виважений — взвепгеннип, ви- 
вешеннин. В. ляпас — отве- 
шееная пощечнна. 

Виважувати, виважати, вйва-^к 
Жити — І) взвегацвать, взве-і 
сить, вьівешивать, ішвесить, 
рассчитивать, рассчитать. 1 
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В-ити ляпаса—отвесить по* 
щечпну, 2) вагу—вшверять, 
виверпть (неси); 3) поднп- 
мать, поднять тяжесть ри- 
чагом; 4) руку—раз мах и вать* 
ся, размахиуться рукой; 5) 
раздумьівать, вввешпвать, 
взвесить в мислях; 6) двері— 
висаживать, вьісадил ь дверь. 

Вивалашати і вквалашити — 
оскоплять, оскопить, кастрп- 
ровать. 

Вивалювання — вивали ванне. 
Вивалювати, вивалити—1) ви¬ 

вали вать, вивалить; 2) виби¬ 
вать, вибить; 3) вьісови вать, 
висунуть. В. язика—висонм- 
вать язик. В. очі—таращить 
глаза. -ся—1) вьіналиваться, 
вивалиться; 2) висовшваться, 
висунуться. 

Виваляти — і) (всех) повалять; 
2) в що, в чому—вивалять 
в чем? пзвалять; -ся—(в грязи) 
виваляться. 

Вивантаження —вигрузка. 
Вивантажник—вигрузчпк. 
Вивантажування—вмгрузкА. 
В ивантажу вати, вивантажити— 

ви гр ужать, ви грузить, 
Вивапненмй — вибеленний пз- 

честь ю. 
Вивал нюватн, вивапннти —бе- 

лить, вибелпть известью. 
Вивар, -ру—чзвар, отвар. 
Вйвареиня—виварка. [пой. 
Виварний —виварочнип, отвар- 
Виварювання — шлварпвание. 
Виварювати, виварити — вива¬ 
ри вать, отваривать, ртварить 

Вивезення—увезекпс. 
Виверт, -ту—І) виворот, взнай- 

ка; 2) у вертка; 3) ветрслом. 
Вивертання—1) (декег) удерлса- 

ние из плати; 2) (шдскей) 
виваливавна. 
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Вивертати, вивернути—1)удер- 
жпвать, удержать (из плати, 
содержания); 2) (ка другую 
сторону), вьіворачпвать, ви- 
воротпть, вивертивать, ви¬ 
вернуть; 3) опрокпдивать^ 
опрокннуть, п е рево рач и вать, 
перово роти ть, вивали вать, 
вьшалить. В-нути кожуха — 
устроять злостеое банкрот¬ 
ство. -СЯ—1) вьіворачиваться, 
вивернуться; 2) виворачв- 
ваться, вьіворотиться, опро- 
кидиваться, опрокннуться, 
пероЕорачиваться, переворо- 
титься; 3) (о лежащем суще- 
стве) раскидиваться, раскп- 
нуться, разлечься. 

Вивертень, -тня—І) ветролом; 
2) брус в пол ствола. 

Вивертка—І} штопор, пробоч¬ 
ник; 2) увертка, (лопайсь. 

Вивертом, нар.—1)помаяно; 2) 
Вкверчувати, вивертіти— 1) ви- 

сверливать, висверлпть; 2) 
разматмвать, размотать пз 
чего-лпбо. 

Вивершувати, вивершити — 1) 
долать, сделать верх; 2) на¬ 
сипать, насі.тпать више краев, 
горкоіі; 3) завершать, за¬ 
вертить, псполиііть. 

Внвиватн, визпнути—1) развер- 
ти вать,-пер нут ь; 2) (сов. в.) ви- 

Вивих, -ху—виввх. [вигнуть. 
Вивівати, вивіяти—1) вьше- 

вать, вивеять; 2) прововать, 
провеять. 

Вивід, -воду—1) внвод, слод- 
ствпе; 2) (о птицаг) виводок; 
3) боров; 4) раззод в узоре 
(рубахп); 6) печная труба, 
димоотвод. 

Вивідач—І) ‘шпион, емщик; 2) 
(івоєн.) лазутчик. 

.Вивідний—виводной. 

Ви вертати— Ви водити ся 

Вивідування —виведиванпе. 
Вивідувати, вивідати—разузна- 

вать, разу знать, ви веди вать, 
внведать, до покиваться, до- 
пскаться. 

Вивіз,-возу—1) вивоз; 2) взвоз. 
В ИВІЗНИЙ—ВІЛВОЗНОЙ. 
Вивільга, вільга—вволга. 
Вивірка, см. Вевірка. 
Вивірчувати, см. Виверчувати. 
Вивіряти, вивірити—1) прове- 

рять, проверпть; 2) КОГО — 
испитьівать, попитать. 

Вивіска—ви весна. 
Вивітрілий — виветрившпйся. 
Вивітрювання— 1) вьшотрива* 

ниє; 2) проветрнванне. 
Вивітрювати, вивітрити — 1) 

ви в отри вать, виветрить; 2) 
(перен.)' искоренять, «скоре- 

.нить; 3) колотить, отколотить. 
Вивішати — перевешать (всех). 
Вивішувати, віівісити — вьіве- 
шпвать, внвесить. 

Вивішувати—напророчить. 
Вивіяний—вьівеяниьпі. 
Вивіяти, см. Вивівати. 
Вивласнюзатн, вйвласиити — 

отчуждать, отчудпть. 
Вйвбди—раз води, узори. 
Виводити—виводить, поводить 

(немало). 
Внвбдити, -вбджу, -лиш, виве¬ 

сти—1) виводить, вивестп. 
В. на світ — обнаружпвать, 
-жить. 2) вистраивать, ви- 
строить; 3) до називать, до¬ 
казать; 4 ) пз водить, и з вести; 
Б) оропзводить, произвести; 
6) танця, танець—долать фп* 
гурьі татща; 7) пеепе) вто¬ 
рить, вести парти ю альта. 

Виводитися, вивестися—1) ви¬ 
водиться, вивестись; 2) ви- 
рождаться. В. З грошей — 
доМи до бездевежья. 



Вивозити—вигаснути 76 

Вивозити—перевезти (всех). 
Вивбзнти, вивезти—вивозить, 

вьшезть. 
Вивозовий—вивозвой. 
Виволікання — в ш вол а кивав в е, 

внтаскн ванне. 
Вилолїкати, виволокти — виво- 

лакивать, вьіволочь. 
Виворіт,-оту—виворот, оборот, 

изеавка. 
Виворітний—виво ротний. 
Виворбжувати, вйворожити—1) 

вьтораясивать, ви во рож ить, 
гаданьем проникать во ч.-нб.; 
2) достигать, доетичь кол- 
довством. [рево. 

Вйвороть, -ти—повадеиное де* 
Вивудити—виудить. 
Вивчання—1) виучпвание; 2) 

Езучевпе. 
Вивчати, вивчити—1) що—ви- 
учивать, виучить; 2) КОГО— 
научать, научить; 3) научать, 
изучпть; 4) (только несов. вид) 
штудировать; -СЯ — виучи- 
ваться, виучиться, научаться, 
научиться. 

Вивчений—1) виучееньїй, обу- 
ченвий; 2) изученншй. 

Вивчення — изучевие. 
Вив'язаний — 1) сплетенньїй, 

связанний; 2) виделенний. 
Вивозу вати, вив’язати—1) що 

З чого—добивать нз завязан- 
ного, развязивать, развязать; 
2) связивать, связать, спле- 
тать, сплести. 

Вив'язуватися, вив’язатися— 
повязиваться, повязаться. 

Вив’ялити—1) провалить; 2) 
пану рить. |мисел. 

Вигад, -ду—изобретение, ви- 
Вигаданий — вмдумаиньиі, ви- 
мьішленньїй. 

Вигадка — 1) видумка, ватея; 
2) каприз, прихоть. 

Вигадливий— і) »зоб ротате ль- 
ний; 2) прихотлшшЙ, ка¬ 
призний; З) затейливий, ви- 
чурішй. 

Вигадник—І) изобретате.ть; 2* 
вьідумщик, нрихотник; 3) за- 
той ник. 

Вигадування —1) виду ми ванне. 
2) прпвередничанье. 

Вигадувати, вигадати—1) пзо- 
бретать, изобресть; 2) виду¬ 
мувать, видумать, нридуми¬ 
нать, придумать; 3) (только 
песов. в.) нрпхотничать, прп- 
вередвичать; 4) затевать, за- 
теять. 

Вигадько—видумщак. 
Виганити —вьібранить. 
Виганяти — вьібегать; -СЯ—ви- 
бег&ться, набегаться. 

Виганяти, вигнати—І) виго¬ 
нять, вигнать, изгонять, на¬ 
гнать; 2) вигонять, вигнать. 
В. горілку-гнать водку. 3) ви 
шпбать, вишіїбпть; сго- 
нять, согнать. 

Виганятися, вигнатися—1) на¬ 
гоняться, бить изгианішм; 
2) вигоняться, бить ви гнан¬ 
ий м; 3) виталкпваться, від- 
толкнуться; 4) виростать, 
вирости; 5) заноситься, за¬ 
нестись вперед (на коне). 

В йга н вбити — п з ру гать. 
В и гаптову вати г в йгаптуват и— 

вишивать, вишить золотом 
плп серебром. [рабкаться. 

Вкгарбатися — вилезть, вика- 
Вигарманувати — вимолотить. 
Вигартовувати, вигартувати— 

аакаливать, закалять. 
Вигасати—вибегать (везде вдт» 
' немало). 
ВнГлслиії—угасший, потухшпй. 
Вигаснути — угаснуть, доту’Х- 

нуть. 

Вигачувати — Виголити ( 4 

Вигачувати, вигатити—запру-| 
живать, запрудить. 

Вигашувати, вигасити—гасить, 
тушать, потушить. [гей! 

Вигейкувати—погонять, говори 
В й гембл ювати — ви строгать. 
Вигнкнути—икнуть. 
Вигин, -ну—изгпб, вьігяб. 
Вигина — и злу чпна. (бание. 
Вигинання — вич абавие, азги- 
Вигина ги, вигнути—пзгибать, 

вигибать, вигнуть. 
Вигинатися, вигнутися—изгп- 

баться, азогнуться, вига- 
баться, вигнуться, [гибквй. 

Вигинистий — 1) вигнутий; 2) 
Вигинути — (о лкошх) погвб- 

вуть, пропасть. 
Вигинчастий—габкий. 
Вигіддя — удобство, раздолье. 
Випдливий—удобний. 
Вигідний — удобвий, уютвий, 
опоко й вий. 

Вигідний—вшгодний; -но - ви- 
Вкгідність —вигодность [годно. 
ВигіЙниЙ—излеяпмий. 
Вигін, -гону— вигов. 
Вигладжування — виглажива- 

ние, тлифовка. 
Вигладжувати, вигладити—вьі- 

глвживать, вигладить, раз- 
гл аж а п ать, ; >аа гл ад п ть. 

Виглмблекня — у глубление. 
Вигляд, -ду—1) вид, облик, об¬ 

раз; 2) форма, наружность. На 
В. — (каков) видом, варуж- 
востью, с впду. З в-у — по 
виду. Дивного 8-у—страявой , 
варужностп. 

Виглядання — 1) (нз чсіо) вьігля- і 
диванне; 2) кого—ожпдааяе, 
висматриванпе. 

Виглядати, виглянути—1) ви- 
глядивать, виглянуть; 2) кого 
—ож а дать, висматривать; 3) 
(несов. в.) виглядеть Дибре 

в-даеш—хорошо виглядишь. 
Справа в-дас так — дело пред- 
ставляется в таком виде. 

Виглядини (кого) — ожлдавие. 
ви сматри ванне. 

Виглядіти — 1) воспитать, ви¬ 
няньчить; 2) ььісмотреть. 

ВЙГЛЯДКИ, -ДОК — вьісматрява- 
нпе. На виглядки — чтоби 
висмотреть. 

Виглянсовувати, виглянсува¬ 
ти— вшіаїцпвйть, вилощить 

Вигнанець, -нця — пзгнанннк. 
Вигнанка— пзгнаевпда. 
Вигнанницький — изгваннпче* 
Вигнання—изгяавне. [ский. 
Вигнення—пзгпб, вогнутость. 
Вигнивати,вигнисти,вйгнити- 

вигнивать, вигнить. 
Вйгнилок, -лку—гниль 
Вигніти йй—вижимальпьій. 
Вигніток, *тку — 1) вижимки; 

2) вижпматіе 
Вигнічувати, вигнітити — ви¬ 
жимать, вижать. 

Вйгнойка—удобренне. 
Вигноювати, вигноїти—унава- 
живать, у навозять, удобрять, 
удобрить 

В игнутий — вигнути й. (опе. 
Внгнуття — І) вигиб; 2) вьігиба- 
Внговорювати, виговорити—1) 

* ви товари ват ь, виговорить, 
упрекать, упрекнуть; 2) ви- 
сказивать, висказать, 3) 
{в ч.-4. пользу) виговарнвать. 

Виговорюватися, виговорити¬ 
ся— 1) наговар о ваться, наго¬ 
вориться, 2) отговарпваться, 
отговориться, оправдиваться, 

Вйгода—вигода, [оправдаться. 
Вигода—1) удобство, у гот, рач* 
долье; 2) удобвий случай. 

Вигодинюватися, вигодинити¬ 
ся-проясняться, проясниться 

Виголити—угодить, '[(опогодо). 
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Вигоди Їсть—ви годность. 
Вигодованець — воспитаеник, 

питомец. [вскормленаий. 
Вигодований — воспитапяшй, 
Вигодованка — воспитанница, 

оитомица. [ниє, 
Вигодовування — викармлива- 
Вигодування—вскорм. 
Вигодовувати, вигодувати—1) 

вскармлпвать, вскормить; 2) 
викармлввать, викормить,от- 
кармливать, откормить;3)вос- 
пнтьівать, воспитать; -ся-вм- 
кармливаться, викормяться. 

вйгоїння—взлечение. [мий. 
Вигойливий,вигойний—пзлечи- 
Вигоїти—вилечить, заживать. 
Виголоджуватися, вйголодати- 

СЯ—долаться голодним, про¬ 
голодаться. 

Вйголоднитися-проголодаться. 
Виголос, -су — произаошевие, 

виражено©; акцент. 
Вйголошений — об’явпеняий, 

провозгяашевяьій, возвещен- 
ньій. В-а промова—произпе- 
сенвая речь. 

Виголошування—проивнесекпе 
Виголошувати, виголосити — 

об’являть, об’явить, произно- 
сптц произвести, провозгла- 
шать, провозгласить, возво¬ 
щать, вощать, возвестить. 

Виголювати» виголити—1) ви¬ 
бривать, вибрить; 2) вистри¬ 
гать, вьі стричь. 

вигонити, см. Виганяти. 
Вигорати, см. Вигоряти. 
Вигорілий — 1) оерегорввший; 

2) вигоревший (от солвца). 
Вигороджувати, вигородити— 

вьїгоражпвать, вигородить. 
В игортанкя — вьхгребка. 
Вигортати, вигорнути—]) ви-, 

гребать, ви гресть; 2) осво- 
боакдать, освободить; 3) (««о- 

сказательно) вибирать, заби¬ 
рать; -ся — вьігребаться, вьі- 
гресться. В. З біди—вивер¬ 
нуться. 

Внгорюваний — добитий тяж¬ 
кими усилнями. [вигореть. 

Вигоряти, вигоріти—вигорать, 
Вигострювати, вигострити—от- 

тачпвать, отточпть; -ся—от- 
тачиваться, отточпться. 

Виготовлення — и зготовленнв, 
В иготовляти, виготовити, ви- 

готовувати, виготувати—на¬ 
готовлять, изготовить, при¬ 
готовлять, приготовить. 

Вигоювання—вьілечиванпе. 
Вигоювати, вигоїти — вилети- 

вать, вилечить, излечпвать, 
излечить; -ся—вилечиваться, 
вьілечпться, пзлечпваться, 
пзлечпться. 

Вигравання—1) (хим.) брожо- 
ние; 2} (в карти) випгрива- 

^ виє; 3) (на ипстр.) наигрьіва- 
Вйгра—випгрига. (нпе. 
Вигравати, виграти—1) вии- 

гривать, вьінграть; 2) бле- 
стеть, заблестеть; 3) на ЩО— 
играть, наяривать; 4) (о море) 
воліїоваться; Б) (на лоишди) 
гарцовать; 6) (алиі.) бродить. 

Виграватися, вигратися — 1) 
отьігриватьея, отиграться; 2) 
(хим.) вшбражазать, вибро¬ 
дять. 

Вигравуватгі — вигравироватіч 
Виграмолюватися, виграмоли- 
ТИСЯ (гал.)—вьїкарабкиваться, 
викарабкаться. [ешй 

В и грани й—(о дснмат ] ви п гр и ш - 
ВйграішТії—витравить, отгра- 
вить. 

Вагранка, виграш — вьшгриш. 
Виграшка — игрушка, забава. 
Виграшний — виигришний 

(бвлет). 

79 Вигризати—Видержувати 

Вигризати, вигризти — 1.) ви¬ 
гризать, вигрьізть, 2) пзгри- , 
зать; 3) в згонять, нагнать. 

Вигрібання — вьпребание. 
Вигрібати, вигребти — вигре- 

бать, вигресть, отривать, 
от рить 

Вигрібний —вигребной. 
Вигрівати, вйгріти—греть. при- 

гревать, прогреть, согреть. 
Вигріватися, вигрітися—*греть- ! 

ся, обогреться, потеплеть 
Вигубити — иерегубать, пере¬ 

морить. [бление. 
Вигублення—язбиенве, нстре- 
Вигублювати, вигубити — не¬ 

треби ять. истребнть, уничто- 
жать, уничтожить 

Вигук, -ку—1) крик, викрик, 
воаслас; 2) в^^скл ицаапе. 

Ви гукати—викриками добиться 
чего. визвать кого. 

Вигукування — викрики. 
Вигукувати, вигукнути — ви¬ 

крикувать, викрикнуть, пос¬ 
кли цать, воскликнуть, воз- 
глаіпать, возгласить. 

Вигулюпатнся, вйгулятися — 
нагуливаться, нагуляться, ви¬ 
гули ваться, вигуляться. 

Вйгуляти * -1) (время) прогулять; 
2) родить воебра^його ре- 
бенка. 

Вигулькнути — вискочить, вм- 
вьірнуть, внеаапво появиться. 

Виґвалтувати—набавить, спас¬ 
ти от бедьі, весчастья. 

Вигвинчувати, вигвинтити — 
вивинчпнать, вивоатпть. 

Вид, -ду — І) лпцо, образ. На 
виду — лицом. 2) (разновид- 
ность) вид; 3) ландшафт, вид. 

Видавання —1) видача; 2) (кимі) 
вадание. 

Видавати, видати — 1) вида¬ 
вать, видать, отпускать, от- 

пуствть; 2) (кушенье) давать, 
подавать, подать; 3) (замуж) 
отдавать, отдать; 4) (кяигіїУ 
пздавать, издать; -СЯ—1) ви¬ 
даваться, видаться, отпу- 
скаться, отпуститься; 2) за 
кбго-виходить, вийти замуж; 
3) надаваться, издаться; 4) ка¬ 
заться, показаться, предста¬ 
вляться, представнться. 

Видавець, -вця — издатель. 
Видавлини — вижимки. 
Видавлювання—отжимание, ви¬ 
жимаймо, видавлпвапие. 

Видавлювати, видавити — 1) 
(прессом) видавливать, ви¬ 
давить, вижимать, вижать; 
2) видавливать, видавить. 

ВядавНЙЙ — 1) видаваемий; 2) 
в-на ціна —отаускная цева. 

Видавник» см. Видавець. 
Видавництво — издательство. 
В и давниця — н здателье о ца. 
Видавничий—издательский. 
Видавцем, нар.-по ечету, мерою. 
Виданий — видапний. 
Видання—издавне; (печатание) 
тесвевие. 

Видатковий — расходний, за¬ 
тратний. 

Видаткування — расходовааие. 
Видатний — видающнйся, вид¬ 

ний. 
Видаток, -тку—1) затрата, нз- 
держка, расход; 2) умолот. 

Видбати — усердием создать, 
возрастпть. 

Видвнгати, видвигнут!! — ви¬ 
яви гать, вьідвпвуть. 

Виделка, видельце—вилка. 
Видержка —видержка, терпбж. 
Не в. мені—невтерпеж має, 
пет возможности видержать. 

Видержувати, видержати—ви¬ 
держи вать, видержать, ви¬ 
нос вть, вивести, вьггерпеть. 
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виджекня—видеапе. 
Видзвонювати, видзвонити — І) 

звонить, поавапивать, позво- 
нить, перезвоннті; 2) виби¬ 
вать, вибить, віл колотить. 

Видзьобувати, видзьобати—вьі- 
клевьівать, виклевать. 

Видибати, видибати—1) вихо¬ 
дить, ВЬІ ЙТИ, ВСходять, взойти; 
2) (соє. є) натупать, найти, 
всследовать. 

Видивляння—глазепвв. 
Видивлятися, видивитися — І) 

рассматривать, рассмотреть, 
2) оперять, вперить (глава), 
смотреться, глааеть (на кого). 

Видимання—вьіду ванне. 
Видимати, видути — видувать, 

видуть. 
Видимий — видимий, явний, 

очевидвий; -мо—1) видамо, 
явно, очевидно; 2) конечно, 
разумеется. 

Видимість — видпмость. 
Видирання — вьі хвати ванне. 
Видирати, видерти — 1) вири* | 

вать, ввірвать, видирать, ви* ' 
драть, отдирать, отодрать, ! 
исторгать, ИСТОргнуть; 2) 
вихватьівать, вихватпть, от- 
ня мать, отнять еплбю, вири¬ 
вать, вирвать; 3) (ітзда или 
норм) разорять. 

Видиратися, видертися, ви¬ 
дратися—1) (кугіа) вскараб- 
киваться,вскара6каться,взбп* 
раться, ваобраться,2) (от нуда) 
вьі карабки ватьсл, ви караб- 
каться; 3) (несов, вид) рваться 
Із шкури видираюся—из кюжн 
(нон) дозу. 

Зиднх, -ху—видиханії©. 
Видихання —види ханио. ' 

Виділ — І > раздел, отдел; 2) (гал.) 
бюро, комитет, правдение, 
3)видел, удел. 

Виділений—виделеяньїй, отде- 
денньїй. 

Виділення — вьіделевие, отде- 
ленпе 

і Виділяти, виділити—вьіделять; 
виделать, отделять,отделпть. 

Видіння—ваденве. 
В ид і ти—видеть. 
Вид ітися—в йдеться, казаться, 
греавться 

Видко—1) вндво, наметно; 2) 
ясно, еветло; 3) (вводное слово . 
ввдно, знать, повндіїмом}, 
очевидно. 

Вйдло о вьіралс*: на вйдлі—на- 
ружпого стороною квоти рукн. 

Видлубувати, видлубати — вьі- ' 
повиривать, вшковирать. 

Видма—дюиа. 
Видмухнути —і) вьіду¥ь; 2) би¬ 
стро вьібежать, вилететь; Зі 
видуть, випить сразу. 

Видний—1) ясвшй, видний, 2 
видимий; *Но—^1) ясно, вод¬ 
но; 2) ясно, еветло. 

Виднісінький— 1) ввдвехонь- 
кпй; 2) очепь светлиЙ. 

Видніти —светать, проясняться, 
видасть, *ся — видається, 

Виднокбло-горизонт, поле зре- 
Виднокруг, -гу—горпзовт. [вин. 
Виднота — Ьвет, ясвость. На * 

в-і—на виявом месте, васвету. * 
Видобування — 1) вшволакивд- 
вие, ви тяги ва ниє; 2) добмва* 
ниє, пзвлечепие. 

Видобувати, видобути — ]) ви- 
волакпвать, ви вол о чь, витя¬ 
зі вать, ви тануть; 2) доби¬ 
вать, добить, винвмать, ви- 

Видихати, видихнути — види¬ 
хать, видохнуть; -ся — види¬ 
хаться, видохнуться. 

путь, взвлекать, пзвлечь. 
Видобуток, -тку —добича (її: 

чего*небудь). 

Видовбувати — Вижлиця 

видовбувати, видовбати — 1)| 
видалбливать, видолбпть, 
виковьірнвать, виковирять; 

^ 2) ви клени вать, виклевать. ; 
Видовбування—видалбливашіе ' 
Вйдовження—удлднение. і 
Видовжувати, видовжити — 
удлвнять, удлпнить. 

Видовий — видовой [ля ще. 
Видовисько, видовище — зре- 
Видозміна—видопзменевпе. 
Видозмінний - видоизменяемии. 
Видолина, видолинок—углубле- 

ние, котлово вка 
Видолоба — виемка. 
Видочок, -чка—лпчвко. 
Видоювати, видоїти — видаи- 

вать, видоить. 
Видра—видра. * 
Видресу вати — видресси ровать. 
Видрібцем—мелкимп шажками. 
Видроокий—*(о человеке) пучегла- 
Видрочитися —взбеситься.[зий. 
Видрукуваний —вапечатавяий, 

отивчатаиний 
Видруковувати, видрукувати— 

отпечати вать, отпечатать. 
Видряпувати, видряпати — ви- 

параливать, вицарапать. 
Видряпуватися, видряпатися — 

вскарабки ваться, вскараб- 
каться. 

Бйдубубитися — (о л<я.) вогиб- 
нуть, иередохвуть. 

ВЙдування4—пидуванпе* 
Видувати, видути — видувать, 1 
Видувний —видувной [видуть. 
Видудлити—вьшокать, випить 

с жадностью. 

Видумувати, видумати— 1) ви¬ 
ду минать, видумать; 2) фан¬ 
тазії ровать. 

Видурювати, вйдуритн—вима¬ 
ни вать, виманить. 

Видушувати, видушити — 1) 
вида вливать, в ьі давить, ви¬ 
жимать, вижать, отжямать, 
отжать; 2) (о многом) поза¬ 
ду шить, передушить; 3) ви¬ 
тяги вать, витявуть, вимочь. 

Видхлий—видохлий. 
Бидюк (лшк) — мак-самосейка 
Видючий, видющий — зрячий, 

впдящиіі 
Вмєднання — исходатайствова- 

нпе, просьба. 
Виеднати — І ► исходатайство 

вать; 2) договорить кого, 
условпться с кєм. 

Висмно —исключительно. (ми. 
Вйжаліти—достигвуть жалоба- 
Вижарювати—вигкаривать. 
Вижати—вижать, ежать 
Вижебрати—вьіклянчить. 
Виживати, ВЙЖИТИ — І) вижи¬ 

вать, вижить; 2| нажить. 
Виживатися, вижитися з чого— 
истрачивать, истратить. 

Виживлеиня—содержанве, кор- 
мление. 

Виживлювати—со де ржать, про- 
кармливать, питать, 

Виживотітн — вижить, просу- 
ществовать. 

Вижидальний-вижидательньїй. 
Вижидати, виждати кого, на 

КОГО — вижидать, виждать 
Вижимати, вижати — вьіжа* 

Видужання — виздоровленпе. мать, вижать. 
Видужування — ииздоравли- Вижин, -ну—жатва 

ванпе. ! Вижинати, вижати—ежавать, 
видужувати, виду жати—виздо- ежать 

равливать, виздороветь, по-і Вижирати, вижерти вижи* 
правляться, поправиться. | рать, вьіжрать 

Видумка —видумка, фантазня. , Вижлиця — лягавая собака. 

олоїш А Вікоиський —о 
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Внжлоктати и вижлуктати — вьі- 
л окать, вшглотать. 

Вижовтити ^пожелтить. 
Вижолобити - углубить, про- 
мьігь желобок. 

Вижолоблення—жолоб разіїьіва. 
Визбирувати, визбирати—вьібп- 

Визирати, визирнути—1) внгля- 
дивать, виглянуть, висмат- 
рнвать, вьісмотреть; 2) (толь- 
ко несов. в,) ожпдать кого,чего 

Визиратися—смотреться. 
Визиркатн —*висмотроть, ула- 

ВИТЬ 

рать, отбпрать, извдекать по 
одному. 

Визбіркй, -рків-1) виборна, 
отбор, 2) остатки, брак. 

Визвіл, -волу — освобождонпе 
На в* —на виручку 

Визвіритися — ощериться, сер¬ 
дито посмотреть. 

Визволекець— 1) освобождеи- 
ний; 2) освобожденец. 

Визволений — освобождеаньїй. 
Визволення—освоболсдение, її3- 

бавдеипе, спасенне. 
Визволитель — освободитель, 

спас її гель, взбашітель 
Визволяння — вьірученпв, ви - 

Р3тчка. 
Визволяти, визволити з чого, 

від кого, чого—освобождать, 
освободнть, виручать, ви¬ 
рулить, спасать, спасти, на¬ 
бавлять, пзбавить; -ся 3 чого, 
від чого і чого — освобож* 
даться, осаободиться, спа¬ 
саться, спастись 

Визвольний—освободотельв ий. 
В* рух — освободвтельное 
движоние 

Визвольний—освободптельниії, 
освобождающпй. В* присуд — 
о п раад»тельвий п р о гово р. 

Визвольник—освободитель, из- 
бавптель. 

Виздихати — подохнуть, пере- 
дохнуть 

Визернити—сьілущить 
Визимувати — перезгшовать. 
Визирання—в ьігдядивацне, вьі- 

сматрл ванне 

Визирцем, нар—вьісматривая 
Визиск, -ку, ВИЗЙСКУБаниЯі— 

зксплоатацня. [м>ій 
Визискуваний — аксплоатируо* 
Визискувати — зксплоатироваї ь. 
Визискувач—аксплоататор. 
Визичати, визичити кому — 

одолжать, одолжить, ссужать, 
осудять кому. 

Визівати — испарать. випари- 
вать, видихать. ' 

Визнавати, визнати—1} узна¬ 
вать, узнать; 2) признавать, 
признать, псооведьівать, пс- 
ооведать; 3) оризпаваться, 
признаться; 4) ореднаааачать 
предназначпть. -ся—1} при¬ 
знаваться, признаться. 2) об- 
вар уживаться, обнаружпться 

Визнана—І) означенив; 2) про- 
явление, знак. 

Визнання, визнаття—І) при 
знанпе; 2) асповедавпе, ЗІ 
откритяе, дознав по, [ньш 

Визначальни й — определнтеш>- 
Визначати» визначити—1)'обо- 

значать, обозначить^ вира¬ 
жать, вьфазпть; 2) назна¬ 
чать, назначить, определять, 
определпть, устааавл п вать, 
установить; 3) об н ару ж н вать* 
обнаружить; 4) определять, 
-делять, обрекать, обречь 

Визначатися, визначитися — 
1) обозначаться, обозначить- 
ся, определяться, опреде- 
лпться, 2) отличаться, ньіде- 
ляться. видвпгаться, виднії* 
вуться 
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Визначений—озиаченвий, опре- 
делевньїй, урочний. В-і го¬ 
дини — уставовлениое, опре- 
деленное время. 

І Визначення — о(бо)значевпе, 
\ определение, пираженне. 
Визначний— І) заметйьиі, зна* 

чительвий; 2) определимьій. 
Визначник — определитель. 
Визначуваний—опредедяемьіа. 
Визол, -лу^—отзол, осадок золи 

от бученпя. 
Визолений — вищелочепнии. 
Визол ення — ви щелачи ванне. 
Визолити -вибучить, визолить. { 
Визолочувати, визолотити—по- ] 

злащать, позолотить 
Визолювати, визолити—-вище- 

лачпвать, вищелочить. 
Визубень, -бня — зазубрппа. 
Визублювати, визубити — за¬ 

зубри вать, зазубрить, ущер¬ 
блять, ущербить; -ся—зазуб- 
рпваться, зазубриться. 

Визуджувати, визудити — ви¬ 
зубри вать, визубрить. 

Виїдати, виїсти—І) вмедать,! 
ви єсть; 2) (о мног.) с’вдать, 
с*есть, пожирать, ястреблять, ! 

Виїжджати, виїздити, виїхати— і 
1) вьіезжать, ииехать, оі’ез- 
жать, от’схать; 2) (о лошаче) 
об’езжать, об'ездить. 

Виїжджений—об'езжеввий. [ка 
Виїжджування—об'ездка,ваезд- 
Виїзд-1)виезд, от’езд, отбитле; 

2) наездка (лошадв). 
Виїздити — изездить. 
Виїзний — вьіеадвоЙ.’ 
Виїмка — виемка. 
Виїмковий — исключвтельеий 
Виїмковість — нсключитель- 

вость. 
Виїмок, -мку — псключение 
Виїмочний — виемочний. 
ВнЙма —яма, виемка. • 

Виймання — виеіпка, пзвлече- 
аие. 

Виймати, вийняти — 1) вини- 
мать, вияуть, доставать, до¬ 
стать, извлекать, извлечь; 2) 
обважать; 3) псключать, пс- 
ключпть (пз правила). Вий¬ 
мати, вийняти очі— викали* 
вать, виколоть, виклевьівать, 
виклевать глаза. -СЯ —1) ви- 
ниматься, винуться; 2) об- 
нажпться. 

Вийнятий—1) ви ну ти й; 2) ис- 
ключеввий; 3) виемочпиіт. 

Вмйстя,гр. р.—происхождение. 
Вика—зика. [пирающий. 
Внкаблученнй—випуклий, ви- 
Виказ— І) обнаружевие; 2) до- 

яесенпе, донос, пзвет; о) 
чек; 4) у лика 

Виказний — улпчптельаий. 
Виказування — 1) обличенпе; 

2) (вразговоре) вшбалтмвашіе 
Виказувати, виказати—І) об- 

наруживать, обнаружпть, от- 
кривать, открить, ви скази- 
вать, ви сказать; 2) вискази- 
вать, -кааать; 3) вибалтивать, 
-Солтать; 4) улпчать, -чить. 

Виказувач — уличптедь; -ка — 
. уличнтельница. 
Виказчик — доиосчпк. 
Викаляти-измарать, пспачкать. 
Виканючити — виклявчпть. 
Викапаний—1) пскападаьій; 2; 

(лохсш'мк) вилптий. 
Викарбувати —варезать, виру¬ 

би ть отметпни. 
Викати — говорить ви. 
Викачування — викачивание. 
Викачувати, викачати—1) от- 

качивать, откачать; 2| (бєлье) 
викативать, ви катать; 3) («с- 
гш чка т ь) в и вал ять. 

Викачувати, викотити—виїса- 
чивать, аикатпть 

) V 
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Викачуватися, викачатися—1) 
валяться, виваляться; 2) не- 
пачки ваться, испачкаться. 

Викашлювати, викашляти —ви- 
кашливать, викашлять. 

Викашлюватися, викашлятися 
-откашли ваться, откашляться. 

Вйкендюшити — випотрошить. 
Викид, -ду — І) вибраеивавве; 

2) отброс. 
ВнкидальннЙ—извергатедьвий. 
Викидання—вьібрасьівавие, из- 

ве рже виє. 
Вкікидати—(о мпогом) повьібро- 

сить, вибросить, посбросить. 
Викидати колос — колоситься. 

Викидати, викинути — вьі- 
брасивать, вибросить, викп- 
дивать, викинуть, вимети- 
вать, виметать, виметвуть, 
азвергать, азвергнуть. Вики-* 
дати на 6чІ—колоть глаза. 
Викидати колос—колоситься. 

Викидатися, викинутися — 
1) вибрасьі ваться, вибро* 
ситься, викпдиватьса, ви¬ 
ки вутьса^ 2) вспдески ваться, 
всплесиуться; 3) у, на кого— 
(соз. є.) походить на кого. 

Викидень, викидок—викадиш. 
Википати, википіти — внкя- 

аать, викиаеть. 
Викисати, викиснути—1) ви¬ 

кисать, викиснуть; 2) вимо¬ 
кать, вимокнуть. 

Викишкувати, викишкати—ви- 1 
гонять, вигнать. 

Викінчений—закоаченньїй. 
Викінчувати, викінчити—окав- 

чавать, окончпть. [ниє. 
Виклад—о здожени в, пре подала* 
Викладання — 1) вьікладмванпе, 

викладка; 2) рас клади ванне; 
3) взложенпе. 

Викладати, викласти—1) вьікла- 
дшвать, вьідоасать, 2) (таль¬ 

ко соє. о мноі.) убить; 3) рас- 
кладивать, разложпть; 4) вз- 
лагать, и зложить, препода- 
вать, преподать; 5) сочйнять, 
со чи нить, составлять, соста- 
вить; 6) вьіхолащпвать, ви¬ 
холостить. 

Викладач, -ча—преподаватель, 
-Ка—преподавательвица. 

і Викладений — 1) виложенньш;2) 
издоженний; 3) оскопдепвцл. 

Викладчастий и викладчатий— 
отложной. 

Виклеювання—вьіклейка, ви¬ 
клей ванпе. 

Виклеювати, виклеїти — ви¬ 
клей вать, виклеить. 

Виклик, -КУ—1) визов; 2) ви¬ 
крик, восклицание. 

Викликальник— визиватель. 
Викликання— 1)вшзьівание, ви¬ 

зов; 2) возглашеапе. 
Викликати, викликати — вьізи- 

вать, визвать, -ся — визи- 
ваться, визваться. 

Викликати {гал,)—проклинать. 
Виклинивувати—вьібиватькяии. 
Виклинцьовувати, виклинцюва> 
ти—виклинпвать, виклинить. 

Сикличка—(о браке) оглашение. 
Виклопотання—псходатайство* 

вавие. 
Виклопотувати, виклопотати— 

ходатайствовать, и сходи та іі 
ствовать, (яйца* 

Виклюватися—валу питься из 
Виключальннй — псключатель- 

ний. [аость. 
Виключальність—ясклгочитель- 
Виключати, виключити — 1) ви¬ 

ключать, виключить, 2) исклю- 
чать, исключнть. 

Виключення—1) викдючеаие; 
2) нсключение. 

Виключний — исключптельеий 
Виключи як, -ка—шякдючатель* 
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Виключність — исключнтель- | 
ность. , 

Викльовувати, виклювати — 
ви клеїш пать, виклевать 

Бикоб[в]зати — раскатать, рас- 
скользить (дорожку. каток) ! 

Вйков, -ву—виковка 1 
Виковерзуватіі—продедать что 

пнтрпгам л. 
Виковок, -вку—проковка 
Виковувати, викувати—1) ви- 

ковииать, виконать; 2) (о ху- 
кушке) куковать, прокуковать. 

Виколупувати, виколупати, ви¬ 
колупнути — ви ковьіри вать, 
виковілрять, виковиряуть. 

Виколювати, виколоти—1) ви* 
наливать, виколоть; 2) {о мниі. 
сов. в ) переколоть. 

Виколядувати—1) собрать ко¬ 
лядо ван ьсм; 2) випросить. 

Викомпонувати—видумать,прп- 
думать. 

Виконавець, -вця—1) псполпп- 
тель; 2) (рабоши) производи- 
тель.В.,-вицядухівниці~ду- 
шепр п каз чл к, ду шеп р и каз - 
чпда. Судовий в-ць-судеб- 
вьііі псполнитель. 

Виконавчий—псполпптельпий. 
Виконаний—ііеполаенньїй. 
Виконаний—І)вьшолневие, ис- 
лолненпе; 2) соблюденис*; 
3) отаравленне, исправаенне. 

Виконати—]) вимереть, пере- : 
мереть; 2) см. Виконувати. , 

Виконувати, виконати —пс- 
полнять, псполнить, випол- 
нять, ви полаять; 2) еоблю- 
дать, соблюстп; 3) осуще- 
стелять, осуществпть. 

Вйкол, -пу—І) виемка; 2) иско- 
наемое. 

Викопаний—викопаяпий. 
Викопирсувати, викопирсати— 

викоаиризать, виковирять. 

Викопний —пскопаемий. 
Викопування — викапивание. 
Викопувати, викопати—вика* 

п и вать, викопать 
Використовування, вйкористу- 
ванн я — аксялоатация, ис- 
пользование. 

Використовувати,вйкористува- 
ТИ, використати — аксилоа- 
тировать, использоеиватьг 
использовать. 

Викорінення, викорінювання— 
искорененіїе. 

Викорінювати, викоренити — 
искореиять. пскоренить, вс- 
треблять, нетребить; -ся— 
искороняться, пропасть, по¬ 
чезнуть. 

Викорінювач — пскоревптель^ 
Викорм, -му—вскорм. 
Викорпувати віікорпати — вьі- 

вимать, ви путь, виковирять^ 
видолбить. 

Викорчовувати, викорчувати— 
в ьі корчеві о вать, ви корчс вать* 

Вйкос, -су—скос. 
Викот -ту —одежде) вирез* 

виемка 
ВикотистиЙ—отложной. В. ко¬ 
мір—отложной воротиик. В-ті 
уста—оттопьіреніїьій рот. 

Викоханий — вскормленвий> 
взлелея нний, восп нтан ний. 

Бйкохання—варащвнио. 
Викохати —вьіхолпть. 
Викохувати, викохати—1)взле- 

ленвать, взлелеять. воспвти- 
вать, восшітать; 2) вьіращи- 
вать, ‘ вьіростить, вскармла- 
вать, вскорм ять. 

Викочування — вшкачи ванне. 
Викочувати, викотити—1) ви- 

катшвать, викатить; 2) (бельс) 
ви кати вать, ви катать; 3) ви- 
резивать, долать вьіреа 
(в платье). 



викошувати—Викупати 
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Викошувати, викосити-ска- 
ишиать, скоснть, викашпвать, 
ВИКОСИТЬ. 

Викпити (гл.с.)— І) виманить, 
вьітануть (обманом); 2) ви¬ 
сміять 

викрадання — викради вав ие. 
Викрадати, викрасти—викра¬ 
дать, вьікрасть; -СЯ—вьікра- 
дьтаться, викрається, 

викрашати, вйкрасити—1) ви- 
крашявать, внкрасить; 2) ри- 
соваться, порпсоваться; -ся— 
1) викрашп ваться, вьі кра¬ 
ситься; 2) красоватьея, по¬ 
крас о ваться. [держаться. 

Викрепити-прокрЄIIитьея, про- 
В икреслений — ви черкнути іі. 
Викреслювання, викреслення— 

вичеркиваепе; вьгчерчп ванне. 
Викреслювати, викреслити — 

1) вичеркивать, ви черкнуть. 
2) ньі черчи вать, ви терти ть. 

Викрешування— висекан не. 
Викрешувати, викресати —ви- 

секать, висечь (огонь). 
Викривати, викрити—І) откри- 

вать, открить, раскрьівать, 
рас крить, об нар уживать, оо- 
наружить, узнавать, узнать: 
2) разоблатать, разоблачить. 

Викривлення — искрмвление. 
Викривляти, викривити — 

ис кривлять, и скривить, по¬ 
кривить. 

Викривлятися, викривитися— 
1) »скривляться, Пскривить- І 
ся; 2) кривляться, гримасии- 1 
чать, кобеяяться. [цавае. 

викрик, -ку—викрик, воскди- 
Викрикувати, викрикнути—ви-І 
крикивать, викрикнуть. 

Викритий—1) открьітьій; 2) ра- 
яоблачеяеий (иойм&впьш). 

Викриття, -ТТЯ—разоблатенае, 
раскрнтив. 

І Викричатися — викричаться 
Викришити—вшкрошить. 
Викрій, -рою—1) ви ємна; 2) ви- 
резка, викройка. [жать, 

Викріпити — витерпеть, видер- 
Викроювати, викроїти — ви 
кран вать, викроить. 

Викруглювати, викруглити— 
закруглять, закруглить. 

Викрут, викрутас, -у—1) вьічур- 
пое тел од вижени є; 2) у верт¬ 
ка, уловка, изворот. 

Викрутаси—1) изіюроти, віл- 
чури (в тавцах); 2) уверткя. 

Викрутасом—і) ви верти паясь; 
2) вьічу рно, с и з воротам п. 

Викрутень, -тня—1) пзвплина; 
і 2) плутвя; 3) изворотлпвиб 

пеловек. 
Викрутистий—пзвплпстий. 

| Викрутка—увертка 
! Викрут ний — 1) вичурішй; 2) из- 

воротлпвий. 
Викрутні, -тнів—плутшї. 
Викрути ість — пзворотл пвость. 
Викручування—1) викрутива- 

ниє; 2) увергни, паворачи- 
ванне. 

Викручувати,викрутити—1 )ви- 
кру *! и вать, ви крутить, в и в и н - 
чи вать, ви влетить, вивертіл- 
вать, вивернуть; 2) отнп- 
мать, виривать, вирвать; 
3) отжммать, отжать, 
вижимать, вигнать. В. ногу — 
вивихнуть ногу. 

Викручуватися, викрутитися— 
уверти ваться, увернуться, 
її з ворач п ваться, я Ь вер вуться. 

Викуп, -пу—1) викуп; 2) иску- 
Викупатк—викупать, [оленпе. 
Викупати, викупляти, вйку* 
пити—І) викупать, вику¬ 
ти ь, откупать. откушіть; 
2) окупаться, окупиться; 
3) и скупать, не купать. 
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Викупляння—викуп. 
Викупний—викупаой; -не—ви¬ 

купная сумма. 
Викупник—вьїкупщик; -ниця— 

вьїкупщпда. [вать в виде. 
Викупу вати — купать, вимьі* 
Внкурювання—ви гонка (водки). 
Викурювати, викурити—вику¬ 
ри вать, викурить. 

Викуштувати—1) испробовать, 
отведать; 2) випить. 

Викушувати, викусити—вику¬ 
си вать, викуелть. 

Вила—вили, рогатина. 
Вилагоджувати, внлагодити— 

1) чинить, почивить, повра- 
влять, поправить; 2) делать, 
сделать, как должно. 

Виладнати—1) привести в по¬ 
рядок: 2) почивить; 3) при¬ 
готовить, снарядпть. 

Виладовування — вьігрузка. 
Виладйвувати, вйладувати — 

вигрумсать. вигрузпть. 
Виладувач—вигрузчнк. 
Вилазити-в злазить (все, везде). 
Вилазити, вилізти—І)(откуда) 

вьтезать, вилезть, виповзать, 
виползтп; 2) (куОа) взлезать, 
взлезть, взбпраться, взсн 
браться, всползать, всползтп; 
3) (о вол ос.) випадать, випасть. 

Вилазка — 1) лазейка; 2) ви¬ 
садка, причал. 

Виламувати, виламати—1) ви¬ 
лами вать, ви ломать, отлами- 
вагь, отломать; 2) пробивать, 
пробить; * ся—1) вилами- 
ваться, виломаться; 2) про¬ 
биваться, пробиться. 

Вилатувати, вилатати—запла¬ 
ти вать, заплатать, покривать 
заплатам». 

Вилаяти—виру гать, вибранить. 
Вилежувати, вилежати—І) ви- 

лсживать, вилежать; 2) про- 

лсжпвать, -лежать; -СЯ—отле- 
жвваться, -жаться, валяться. 

Вилив, -ву—1) іізлияние, вили¬ 
вав ие; 2) литье, отливка; 
3) 'разліьтие 

Виливанець, -нця— литая фп- 
Виливаний — литой [гУРа- 
Виливання — 1) виливанне; 

2) разлпвание. 
Виливати, вилити—І) виливать, 

вилить; 2) раз лп вать, раз- 
лить; 3) мепіалла) отли- 
вать, отлить; -ся — Д) вили¬ 
ваться, -литься; 2) разливать- 
ся, -ліпь.ся; 3) витекать, -течь. 

Виливний—отлвввоЙ. 
Виливок, -вку — І) жировоо 

яйцо/голиш, литок; 2) (о ре- 
беике) изрониш, недоносок; 
3) виплавок, виплав, отливок: 
4) слиток. 

Вплигати — вилокать, виесть. 
Вилизувати, вилизати — вьши- 

зьівать, вилизать. 
ВилинсТПі, вилинути — виде- 

тать, вшлететь. 
Вилинювати, вшшняти — ли¬ 

нять, вилинять. 
Вилисілий—облисельїй. [сеть. 
Вилисіти—оилешиветь, обли- 
В плиску вати, -ся—лоенпться. 
от.тивать, сверкать. 

Вйлитий—вилитий, отлпваой. 
Вилицевий—челюстаой. 
Вилиці, -лиць—І) раз вп льє, 

2) рассоха, 3) сошка (ру- 
жейная); 4) перегнб цева: 
5) скули. 

Вилицюватії — перед а це вать. 
Вилицюватий—скуластий. 
Вилиця—скула. 
Виличковувати, виличкувати— 

1) очищать, очистить шкуру 
от шерсти; 2) подбирать, по- 
добрать (лучшее к лучшему)^ 
'3) маскировать, замаск-вать. 

\ 



Виличний—Вилучення 

виличний—скуловой. 
Вилізати, см. Вилазити, 
Виліковування —вьілечпванпе. 
Виліковувати, вилікувати-вьі- 

лочїї вать, вилетить 
Вилікування—излечение. 
Вйлім, -лому—пролом, вьіемка. 
Виліплювати, виліпити — вьі- 

4 деплять, ВЬІЛОПИТЬ. 
виліпок, -пка—елепок. 
Вйл іт, -лету — пролет, ви лот. 
Виліт, вилітання—1) вьілет, 

вьшетаяие; 2) отлет;3)(сгаорт.) 
зкскурспя. 

Вилітати, вилетіти—1) вьіле- 
тать, вилететь; 2) взлетать, 
взлететь. 

Вилітувати—1) провести лето; 
2) прокорм пть все лето. 

Вилічити, см. Вилічувати. 
Вил іч ний—и злотими іі. 
Вилічування — І) висчптьіва- 

ниє, вичпслеинр, нечисле¬ 
нне; 2) отсчитьівацпе; 3) ви¬ 
лети ванно. 

Вилічувати, вилічити -1) висчп- 
тивать, вис читать, вичи¬ 
слять, вичислить, 2) отечпти- 
вать, оте читать, у держи вать 
(из плати); 3) оте чи тивать, 
оте читать, от пускать, от- 
пустить, 4) виде тивать, ви¬ 
летить. 

Вилка, -лок—1) ум. от вила; 
2) у хват; 3) {хосточка) ви¬ 
лочка, раззилье. 

Вндкастнй. вилкуватий—ВИЛО- 
образшай, рагвплнетьш. 

Вилляти, см. Виливати, вилити. 
Вил овлен ня — вил авл и ванн е. 
Виловлювання—вилавлнванпе. 
Виловлювати, виловити—ви- 
лавливать, виловить, пере¬ 
ловить. 

Вилог, -гу—обложе ниє, налог, ' 
Вилога—от ворог. 
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Виложений—оскоплений й. 
Виложистий—отложаой, с от- 

воротом. 
Виложувати, виложити — 3) ви¬ 

клади вать, виложить; 2) ис- 
пражнять, испражиить; 3) об¬ 
ложить плато і:; 4) оскоплять, 
оскопить. 

Вилом, -му—пролом. 
Вйломок, -мку—обломок. 
Виломлювати, виломити— І) ви¬ 

лам лишіть, вьіломать, отла- 
мивать, отломсть; 2) сяами- 
вать, сломить. 

Вилощувати, вйлощити—вьгла- 
щивать, вилощить. 

Вилуговувати, видужувати, ви* 
лужити—вищелачивать, ви¬ 
толочить. 

Вилужений —вищолоченпий. 
Вйлужсння—вищелачивавие. 
Вилузнюватися, вйлузмутися — 

виходить, вийти из яйца. 
Вилузувати, вилузати, вилуза¬ 
ти— вилущи вать, вилущить, 
вилузгать. 

Вилуплювати, вилупити—1) вм- 
лущнвать,вьшущить, откали* 
вать, отколоть; 2) виводить, 
вивести, произвестп, рож- 
дать, родить; 3) очі—випучн- 
вать, випучіггь, витаращпть 
глаза. 

Вилуплюватися, вилупитися— 
1) вьісиживаться, виспдеться, 
вийти из яйца; 2) (пасмешл.) 

Вилуск, -ку—треск. [родиться. 
Вилускувати, випускати — ви- 
щелкивать, вищелкать. 

Вилучати, вилучити—1) виде- 
лять, вьіделііть; 2) псклю- 
^То, исключать; о) отлучать. 
отлучпть. [тий. 

Вилучений — вьіделенпьій, из*я- 
Вйлучення — І) вшделение; 2) 

пз’ятие; 3) виключевие. 
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Віілучина—пзлучиїіа. 
Вйлучішй—исіілючительний. 
Вйлучник—ьнключатель. [гой. 
Вилугуватися—изгпОаться ду- 
ВЙлушок, -шка —орех, випав¬ 
ший из шелухи. 

Вилущувати, вилущити—X) ВИ¬ 

ДІ слу ти вать, вишелушеть; 
2) истрсблять, истребить. 

Вйлюдненнп — 1) возмузкапио; 
2) безлюдне. 

В йлюднілий—1)возмужалнй; 2) 
безлюдний, обезлюдкеннпй. 

Вилюдіїюза ги, вилюдніти — 1) 
мужать, возмужать, развить- 
ся; 2) вийти в люди; 3) без- 
людеть, обезлюдоть. 

Вилягати, віілягти—(о злаках) 
полегать, полоть. 

Виляпати—забрьізгать грязью. 
Виляски, -Ів—охо, отгояоски. 
Виляскувати, виляснути—щел- 
кать, щелкнуть, всплеснуть. 

Виляти, вильнути—1) вилять, 
увиваться, внльпуть; 2) (не- 
сов. в.) у впливать. [лнстьій. 

Бильний—вилой, вилявьій, изви- 
Вильотн, -тіз^откиднио, от- 
воротнио рукава. 

Вильце—1) вилочка, Еилка; 2) 
дерево в свадобеоьь карасао. 

Вимагання—требоваппе, вьшо- 
ганио, вьімогатвльство. 

Вимагати, вймогти—требовать, 
потребовать, домогаться. 

Вимагач—вимогатель, требова- 
тель; -ка — внмогьтеяьвица, 
требовате льн її ца. 

Вймагом—принудитепьво, прв- 
нуждая. 

Вимазувати, вимазати—І) ви- 
мазьшать, вимазать, побо¬ 
лить; 2) (.одздію) вимазтхгвать, 
вимазать, смазивать, смазать; 
3) марать, вимарать, изма- 
зьшать, лзмазать. 

Вимазуватися, вимазатися—1) 
вимазиваться, вимазаться; 
2) вмпачкиваться, -пачкаться. 

Вимайструвати — смастерить. 
Вимальовувати, вималювати— 

1) вьірисовивать, вирпеоаать; 
2) разукрашивать, -красить. 

Вимальовуватися, вималювати¬ 
ся—вшрисовьіваться, вирисо* 
ваться. 

Виманіжити—1) отколотлть, по¬ 
бить; 2) измучпть работой. 

Вимантачити —1) (косу) напра¬ 
вить; 2) виманить, вимотать. 

Виманювати, виманити—вима¬ 
ни вать, виманить. 

Вимахувати, вимахати, вимах¬ 
нути — раз махи вать, раз ма¬ 
хать, разм ахнуть. 

Вимацувати, вимацати — ощу- 
ішвать, ощупать, осявать, 
дотраги ваться. 

Вимащувати, вимастити — ви- , 
мазивать, вимазать, смазьі- 
вать, смазать, намази вать, 
лзмазать. 

Вимежувати—вьтможевать. 
Вимелювати, вимолоти—вілма- 
ливать, вимолоть, [(узорами), 

Вймережання — испещревие 
Вимережаний — вспещренаьій, 
расо п сан ний (узорами). 

Вимережувати, вимережити — 
покривать, покрить орпамоЕ- 

Вимерзання—инморзание. [том. 
Вимерзати, вимерзти—вммор- 

аагь, вимерзнуть, визябать, 
визябнуть, перемерзать, по* 
ремерзнуть. 

Вимерлий —вммерший. 
Вйметати—яабросать, возезсти, 

насипать. 
Вйметикувати—видумать, при- 
думать, сочиеить. 

Вимивання — 1) вимивааве; 2) 
промивка. 



Ви ми вати— Ви м о ви и й 

Вимивати, вимити—вьшьівать, 
вимить, промивать, промить. 

Вимикання -вьіключенпе (тока). 
Вимикати, вимкнути — виклю¬ 

чать, виключить; «ся—1) ви¬ 
ключаться, -читься; 2) укло¬ 
няться, уклониться. 

Вимикач, «ча—вьпсдючатель. 
Вимилити — помилить. 
Виминати, вим’яти—виминать, 

вимить, отмпнать, отмять. 
Вимирати, вимерти—вимирать, 

вьшєреть. 
Вймволинець—1) изобретатель; 

2) мечтатель, фантазер. 
Вимисливий—видумчившй, ка¬ 
призний. 

Вимишляти, вимислити — ви¬ 
мишлять, вимислить, вьіду- 
мивать, видумать. 

Вимін, -ну—вимен, обмена. 
Виміна—мена, обмен. 
В имі н н и й—об м єн пий. 
Вимінювання — вимен, обмен, 

вьімеви ванне. 
Вимінювати, виміняти—виме- 
нпвать, вьшенять, обмени- 
вать, обменять. 

Вимір—І) обмер, вимерп ванне, 
промер, измеренив, отмери- 
вашіе. У трьох вимірах — в 
трех пзмерееяях. 2) плата 
му кой за помол. 

Вимір нову вати, виміркувати— 
и змілсливать, пзмислить,при- 
думи вать, придумать. 

Вимірний—измеримий. 
Вимірний —измерительнмй. 
Вимірник— мерник, измерптель. 
Виміровий—измерптольний. 
Вимірювати, виміряти, вимі- 

рити — и зморять, и зморить, 
вимерп вать, виморить, обме- 
рнвать, обмерпть. 

Вимірятися—(на палке) морять¬ 
ся (чья очередь). 
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Вйміт, -ету—вьшетание, вибра- 
сивание, отброс, отребье. 

Вимітальник — вьіметальщик; 
-НИЦЯ—вшметальщица. 

Вимітати, вимести—виметать, 
вимести. 

Вимі( е]ти - акскременти. 
Вимітка—вьшетка. 
Вимітав ИЙ—кало вий. 
Вимішувати, вимішати—вьімз* 
шпвать, в н метать. 

Вимішувати, вимісити—вьімв- 
шавать, вьімесвть. 

Вимкнений—вьїключєнннй 

Вимнйстий—вимистий. 
Викова—1) замечанпе, нотация, 
укор, нахлобучка; 2) ви го¬ 
нор, произношенпе, акцент: 
3) оговорка, оговоренноо ус- 
ловие; 4) отказ. 

Вимовлений — 1) сказанний. 
пропзиесевний; 2) обусло- 
вленньш; о) отказаннии. 

Вимовляння—1) произнесенне, 
2) обусловление; 3) у кори; 
4) заговор, оаклннание. 

Вимовляти, вимовити —1) виго- 
варпвать, виговорять, произ- 
носпть, ироизнести; 2) (до- 
говариваясь) виговарпвать, ви¬ 
говорить, обусловливать, обу- 
словнть; 3^ укорять, укорить, 
долать, сделать виговор; 4) 
заговарпвать, заклинать, изго¬ 
нять заговором. 

Вимовлятися, вимовитися—1) 
виговариваться, виговорить¬ 
ся, проязносптьея, -нестись; 
2) отиовариваться, -ворпться. 

Вимовний — 1) виразительний, 
%красноречпвий; 2) условлен¬ 
ний, условньїй; 3) укоритель- 
ниіі; 4) акцентний; 5) вира¬ 
зим и й; -но—1) ви раз пте ль но, 
красноречиво; 2) условно; 3) 
укорительпо; 4) виразимо. 
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Вимовність — І) виразитель- 
ность; 2» красноречивость; 3) 
укорительность; 4) вирази* 
мость. 

Вимовчати—1) смолчать, умол- 
чать; 2) промолчать (некото- 
рое время). 

Вимога —1) требованпе; 2) пре- 
тензия. 

Вимогливий —требовательяий, 
Вимогливїсть-взискательность. 
Вимогом—принудительно. 
Вимокати, вимокнути—1)вимо¬ 

кать, вимокнуть; 2) мокнуть, 
нзмокнуть, промокнуть. 

Вимоклий—вимокший. 
Вймоленець—внмоленний. 
Внмо лодн іти—помол одеть. 
Вимолот, -ту—пзмолот, умолот. 
Вимолочування—вимолотка. 
Вимолочувати, вимолотити — 

; вьімолачпвать, вимолотить. 
Вимолювати, вимолити—вима- 
лпвать, вимолить. 

Внмордовуватк, вимордувати— 
вимуянвать, вимучить. 

ВЙМОрениЙ—усталиЙ, намучен¬ 
им Й, ви моренний. 

Виморожувати, виморозити — 
вмморажпвать, виморозить. 

Виморювати, виморити—1) ви¬ 
мари вать, виморить; 2) на¬ 
мучить, пстомпть, утомлять. 

Вимотувати, вимотати—1) вн- 
мативать, вимотать; 2) вш- 
путивать, випутать(избеди). 

Вимочування—вьімочка. 
Вимочувати, вимочити — ви- 
мачнвать, вимочить; -ся—ви- 
мачнваться, вимочиться. 

Вимощувати, вимостити—1) (де- 
ревом) вистилать, вистлать; 
*2) набивать, набить (диван, 
напр.); 3) (калкАли) обкла- 
дивать, обложить, [ене. 

Вимудровування — видумива- 

Вимудровувати, вимудрувати— 
измишлять, пзмислить, ви¬ 
ду ми вать, видумать, [камня) 

і Вимурувати — постронть (из 
Вимученість — вимучеБность. 

! Вимучування — випитьівание. 
Вимучувати, вимучити—виму- 

чи вать, вимучить, пзмучл- 
вать, пзмучить, пстощать, 
истосцить; -СЯ—вимучивать- 
ся, вимучиться, промучаться 

Вимушений—]) винуждонньтй, 
2) чопорний; -но—винуждец- 
но, чопорио. 

Вимушеність — 1) вьтужден- 
носхь; 2) чонорность, прп- 
нуясденность. 

Вимуштровувати, вимуштру¬ 
вати—]) дрессировать, втра- 
влять,втравить; 2} научать, на¬ 
учить (воєнному искуєству); 
3) дисциплинирозать, вишко- 

І лпть. В, собаку—натаскать с. 
Вимушувати, вимусити — ви-* 
ну ждать, вьі нудить. 

Вимчати—вимчать. 
Вим’я, -м’я—вимя. 
Вина—1) вина, гроз; 2) обвк- 

нение; 3) долг, обязапность; 
4) причина. 

Винагорода—на град а. 
Винагороджувати, винагороди¬ 

ти— воз на гражд ать. награж- 
дать, наградить, премпровать. 

Винаджувати, винадити — 1) 
истреблять, истребить; 2) 
оту чать» отучить. 

Винайдений — изобретенвий* 
І Винайдення — изобретение, от- 

критие. 
Винаймати — сдавать в ваем. 
Винар, -ря—1) виноградарь; 2)- 

винодел; 3) вивоторговец* 
Винарня — виноторговая, вин¬ 
ний потреб. [задня. 

В ниаро ловлення —денацдоналж- 
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Винародовлювати, винародови- 
ТИ—денационалпзпровать. 

Римарство — 1) виноделие; 2) 
вп вограларство. 

'Винахід, -ходу — изобретение, 
открьітяе. 

Винахідливий — изобретатель- 
НЬІЙ. 

Винахідник — изобретатель; 
-лиця — изобретатель вида. 

Вйнаходець, -хідця—изобрета¬ 
тель. 

Винаходити, винайти»!) изо- 
бретать, пзобрести; 2) оти- 
скивать, стискать. [ка. 

Винесення—винесе ниє, вьінос- 
Винизувати, винизати — нанп- 

зьівать, нанизать. 
Виникання — , возвпкновение. 
Виникати, виникнути—возпи- 

кать, вознпкнуть, иоявдаться, 
появиться, происходить, про- 
изойтп. 

Виникати—1) псходить, всюду 
заглядивая; 2) виходить. 

Виникнення — возяикиовение. 
Винити—винить, обвинять* «ся - 

виниться, обвиняться. 
Вйнишпорити — І) перепскать, 

переварить по всем закоул- 
кам; 2) разискивать, ви- 
пскать, найти, вишарить. 

Винищення—упичтоженне, ра- 
зорение. 

Винищувати, винищити -унич- 
тожать, уничтожить, нстре- 
блять, истреоить, пресекать, 
Пресечь. 

Внншка—винная бочка. 
Виніженочка — неженка, пзне- 
женная. [жить. 

Виніжити — избаловать, изне- 
Винний—1) виновньїй, винова- 
тьіЙ; 2) должен, должний. 

Винний—1) винний; 2) вино- 
Винник—винокур. і[градннй. 

Винникуватн—бить винокуром 
Винниця—І) винокурня; 2) ви¬ 

ноградник. 
Винницький — впцокурешшй 
Винність—ви новность. 
Вино — 1) вино; 2) пиковая 
масть, пики. 

Виноват, вийоватий—1) впнов* 
ний, виноватий; 2) должний, 
должнпк. 

Виновате. -того—долг. 
Винователь, см. Винуватель. 
Виноватець, см. Винуватець. 
Виновий—І) винний; 2) ви¬ 

ноградний; 3) (о масти а кар¬ 
тах) пико вий. 

Виноград, -ду—1) вппоград; 2> 
виноградник. 

Виноградник—виноградник. 
Виноградний, виноградовий— 

виноградний. 
Виноквас—винная кислота. 
Винокбло—горизонт. 
Ви но продавець —винспродавед 
Винороб, -ба—винодел. 
Виноробство—виноделие. 
Винос, -су*—винос, виноска. 
Виносити, винести — 1) вино¬ 
сить, винесги, взносить, взае- 
сти; 2) виривать, вирвать, 
взривать, взорвать. 

Виноситися, винестися—і) ви¬ 
носиться, вивестися; 2) воз- 
носиться, вознестись, подаи- 
маться, аодняться, Винисьо 
з хати—убирайся вон. 

Виноска—виноска, 
Винохід, -хода—иноходед. 
Виношувати, вйноситн—1) ви¬ 

носить, повиносить, винаши* 
\вать, виносить; 2) и з наши¬ 
вать, ИЗНОСИТЬ, 

Виношуватися, вйноситися — 
взнати ваться, и з носиться. 

Вннувальний (грам.)—винитедь* 
1 Винуватель—обвинитель, Гний^ 
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Винуватець, -тця— 1)впновник, 
обвиняемиіі, ответчпк; 2)де- 
бптор, должнпк. 

Винуватн, винуватити — обви¬ 
нять, винить. (тий. 

Винуватий—виновшдй. винова- 
Винуватиця — і) вивоввида, 

обвиняемая; 2) должапца. 
Винувач, -ча—обвинитель. 
Винувачений—обвиняемий. 
Винужати—изнурять. 
Винюхувати, винюхати—1) ви- 

нюхивать, винюхать; 2) про- 
нюхивать, пронгохать. 

Виняньчити—виняньчить;-ся— 
виняньчиться. 

Винятковий—нсключительньш. 
Винятковість — зсключитель* 
Виняток—исключение. [вость. 
В иображати-п зображать, пред¬ 

ставлять. 
Виображеиня — взображеапе, 
представленпе. 

Виораний—нспахаввий. 
Виорювати, виорати — всиахи- 

вать, пспахать, виоахивать, 
вьіпахать. 

Випад, випадання—випадевпе. 
Випадати, випасти—1) випа¬ 

дать, випасть; 2) случаться, 
случиться, приходпться. Не 
випадає — не прпходится,, 
неприлично. 

Випадковий—слу чайний. 
Випадковість—случайность. 
Випадком, нар —случайно. 
Випадок, -дку — 1) слу чай, 
проиешествпе, орпключеаие. 
В-м випало — случнлось 2) 
несчастний случай, потеря | 
Пішло на в.—пошло на беду. 

Випал, -лу—І) кшжнгавпе, сжп- 
гавпе;* 2) залп; 3) вистрел. 

Випалений—вижжевний, виго- 
рввшпй, сожженньїЙ. 

Випалюваний — вижигаемий 

Винуватець— Випередки 

Випалювання, випаленг 
вижиганпе. сжиганиіУ, 
пича) обжигание. 

Випалювати, випалг 
жпг*ать, вижечь, 
2) стрелять, вистр 
палять, дать залп; 
обжпгать, обжечь. 

Випалюватися, шшалЛЧж, 
вижпгаться, вижечьс^, рб; 
гаться, обжечься. 

Випал я ч—обжигальщик. 
Ви пальний — обжигател^ьг 
Випанок. -нка—вискочг 
Випар, -ру — испареняе, 

ривание* , 
Випарний—испарительви 
Випаровування — випари; 

неп аре в не. 
Випаровувати, випарити — ^ 

испарять(ся), йспарить(ся); 
2) вьшарпвать, випарить. 

Випарювання — виаарив&впе. 
Випарювати, випарити—1) ви- 

паривать, випарить; 2) (сов. в.) 
висечь; -ся — ви пари ваться, 
випариться. 

Випас,-су, випасання—1)паст- 
бпще, випас, пажпть; 2) 
скотоводство. 

Випасати, випасувати, ви¬ 
пасти— 1) (траву) випасать, 
випасти, стравливатц стра¬ 
вить; 2) напасать, напасть. 

Випасений —ушітанішп. [дпть. 
Випаскудити — пзгадпть, зага- 
Вигіатрати — 1) испачкать; 2) 

вьгиотрошить 
Випахатися -видихаться, очи¬ 

ститься от заоаха. 
Випереджати, вйпередити—опе- 

режать. осоредать, перего- 
' нять, перегнать. 
Випередки, -днів—гонки, пере- 

бежка, запуски. На-виперед¬ 
ки * взаоуски. 
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'ТИТИ — взлелеять, ВІЛхо- 
» векормить. 

#іти—отпсяатать, 
о — випивала, дьян- 
Я—випивка. [чужка. 
ВИПИТИ —1) вьіпи- 

лишить; 2) виедать, 
IV. 
«ка — 1) вілпд вка; 2) 

коо ні- р.) пьянчужка* 
іикжовати, випиляти—ВЬШВ- 

я вдать, вмпилить, 
питання—вьшячи ванне, 

«чати, сипнути, вйп’ясти- 
іфячивать, вьшятііть; 2) 

^чивать.-пучить.Випина- 
груди— вьіставлять грудь. 
натися* випнутися, вип’я- 
СЯ — вьшялпваться, вшпа¬ 

риться. вшоячиваться, вьіпя- 
титься, торчать, видаваться. 

Випирання—вмтесиенле. 
Випирати, виперти—випирать, } 

вшпереть, виживать, вижать, 
вштесшіть, витесацть. 

Випирати, випрати—виетири- 
вать, ви стирать. 

Випис, -су—1) вьшпсь, виписка, 
видержка; 2) напиеание; 3) 
(мі списка і псключеиае. 

Виписний—вьшисвой. 
Виписування — вьшисивавае 
Виписувати, виписати—1) 
писивать, и списи вать; 2) пи¬ 
сать, написать; 3) нсключать, 
исключить (яз слпсков); 4) 
расп пси вать, расписать ор- 
а&мевт&мп; -ся — виписи- 
вдться, виписаться. ! 

Випит, -ту, випитування-рас- 
сорос, дипрос, вшведивааие^ 
вьіпьл ивание. 

Випитувати, випитати — рьівє- ! 
дивать. вілведать, виспраши- 
вать, вис просить, випити- | 
тивать, випитать. 1 

Випихати, випхати, випхну¬ 
ти — виталкивать, витолк- 
нуть, витеснять, витесаить, 
випихивать, вьшжнуть. 

Випікання—1) вижигавне; 2) 
(їлеба) вилочка. 

Випікати, випекти—і) виое- 
кать, вииочь, упекать, упечь; 
2) вижигать, вижечь. Випі¬ 
кати ОЧІ — колоть глаза, по- 
прекать. . 

Випірнути—винирнуть. 
Вйпітніти—вилотеть 
Виплав, -ва—викидиш. 
Виплавати—поплавать. 
Виплакувати, виплакати — ви- . 

пл а кивать, ви ші акать; -СЯ— 
вьіплакпваться, виплакаться. 

Виплачувати — вьшлааировать. 
Виплат, -ту, виплата—виплата, 
у плата, вьшлач ивание частя- 

ВиплаченнЙ—уалаченвьій. (ми. 
Виплачування —виплачи вави о. 
Виплачувати, виплатити—ви- 
плачи&ать, виплатить, упла- 
чивать, у платить, -СЯ — ви¬ 
плач иваться, виплатиться 
уплачиваться, уплатиться. 

Виплекати—вьїкормить, воспц- 
Виплеск, -ку—всплеск, (тать. 
Виплив -— 1) истеченвв, излиз¬ 

ни 0; 2) исток. 
Випливання — вьш л ивание, 

вспливавие. 
Випливати, випливти — 1) ви¬ 

пливать, вкішхить, вспдивать, 
вселить; 2) витекать, ви ба¬ 
гать, виступать; 3) винирять, 
винирнуть; 4) виходить, 
следовать, оказиваться. 

& пливок, *вку—аборт. 
Виплатом, нар.—подаригивая* 
Виплигування— виприги вавие. 
Виплигувати, виплигнути—ви- 

аригіівать, випри гнуть [тат. 
Виплід, -плоду—олод, рвауль- 

і ' 
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Випліскувати, виплескати, ви¬ 
плеснути— 1) вьшлєскивать, 
виплескать, -плеснуть; 2) вьі- 
мешпватьхлеб,приплескивая; 
3) огполаскнвать, -лоскать. 

Випліт, -лету — лепти в косе. 
Виплітати, виплести — І) ви¬ 

плела ть, виплесть, вьівязи- 
вать, вивязать; 2) виду ми- 
вать, видумать, врать, со- 
врать* |яз коси. 

Виплітка -косоплетка,ленточка 
Виплоджувати, виплодити —1) 

виводить, вивести; 2) ро~ 
жать, родить; -ся—1) виво¬ 
диться, вивестись; 2) ро- 
жаться, родиться. 

Виплодок, -дка~1) порождевие; 
2) печадие, отродье. 

Виплутування — вьшутьівание. 
Виплутувати, виплутати — ви- 

путивать, випутать, распу- 
тьтать, распутать; -СЯ—ви- 
и утинаться, ви путаться. 

Виплюскуватн, вйплюснути — 
ви плески вать, виплеснуть. 

Випльовувати, виплювати, ви¬ 
плюнути — вшплевьівать, ви- 
плевать, виплюнуть. 

Випнутий—1) випяченвий, ви- 
пученвий; 2) торчаший. 

Виповзати, вйповзти — випол- 
зать, ви пал зи вать, виполати. 

Виповідати, виповісти—1) ви¬ 
ражать, в и разить, ви с казні- 
вать, иисказать; 2) откази- 
вать, отказать. 

Виповідатися, виповістися-от- 
говариваться, отговориться. 

Виповнення—І) виволнешзе; 2) 
ваполпевпе. 

Виповняти, виповнити—1) пе¬ 
репон нять, переполппть, на- 
полнять, ваполвить; 2) ви¬ 
поле ять, виполпить, исііол- 
нять. иеполиить. 

/ 

Виповнятися, вйповнитися И) 
паполняться, ваполнигь 
(о лупс) долаться поля*1 

Випогоджуватися, вь 
ти ся — проясняться 
виться, распогодить 

Випозивати—внеудит 
Випозичати—1) исчерпа 

нимая; 2) раадать вза. 
Вйпозичення — заем, 

вз&ймьі. 
Виполірувати — отполировіШь, 

виполи ровать. <У* 
Виполіскувати, виполоскали 

1) вьтоласкиаать, ви 
екать; 2) вимивать, в£ь 

Виполоиити—1) плениться; 
• пстребить. 1 , 
Вйполоски, -сків—помол А 
Вигюлихувати, виполохати—ь* 

пуги вать, ви пугнуть. 
Ви полуджений — вмлуженаий. 
Вйполудити—вилудить, полу¬ 
дить. 

Виполювання — вьшаливаяие. 
Виполювати—добить ва охоте. 
Виполювати, виполоти—випа¬ 

ли вать, виполоть. 
Випомпо&ування—викачпвапве. 
Випомпівувати, вйпомпувати— 

викачивать, викачать. 
Випорожнення — испражвение* 
Випорожняти, вйпорожнити— 

1) опорожнять, онорожвнть, 
випоражнивать, випорож¬ 
нить; 2) испражнять, пспразк- 
вить; -ся—1) опорожияться, 
опорож питься; 2) ас праж¬ 
ця ться, пспражнпться. 

Випорсати, випорснути — вьі- 
скальзивать, вискользнуть. 

Випорскувати — вибризгивать. 
Вйпорток, -тка—викидиш. 
Випорювати, випороти—^випа¬ 
ри вать, випороть; 2) випо¬ 
роть, висечь. 
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Вгостити—вьі поста пчать. 
істувати—пропостить. 
ти, -ів —испарпна. 

вати, вііпочити—отдьі* 
ртдохнуть. 

ІТИ, ВИПОЇТИ — виоаіі- 

іипопть, 
ва—1) випрямленпе* пс- 
іЛєвиє; 2) отправка, от¬ 

ії рз.влешіе; 3) придааое (гар- 
Г*!еуюб и утварь); 4) дубленпе, 
*|ьіделка кожи; 5) зкспедіїціїя. 

виправдання—оправданий 
ип.рав даний—оправдательньїй. 

авдувати, виправдовува- 
, виправдати, виправдити- 

Ораядивать, оправдать;-ся— 
іравдиваться, оправдаться, 

іравка —1) поправка; 2) ис- 
лравленпе. 

Виправлений — вьітребованньпї. 
Виправлення — исправление. 
Виправляння — 1) взнмание; 

2) {долт) виправка; 3) випра- 
влеяие. 

Виправляти, виправити—І) ви¬ 
правлять, виправить, испра¬ 
влять, поправить; 2) оправ¬ 
ди вать, оправдать; 3) отпра- 
влять, отправить, посилать, 
послать; 4) требовать, вос- 
требовать (обратно); 5) ра* 
виять, вьіравкпвать, вира- 
внять, випрямить; С) (кожу) 
дубить. 

Виправлятися, виправитися — 
1) випрямляться, випря¬ 
миться, разглаживаться, раз- 
гладиться; 2) оправдьшаться, 
оправдаться; 3) отиравляться, 
отправиться: 4) «справляться, 
исправиться. V 

Випразляч, виправний—пспра- 
витель; -ка, -вниця -пспра- 
вительпица. 

Виправний — неправительвий. 

Випраний — ви стирав вий, ви* 
митий. 

Випрасовувати, випрасувати— 
вьіглажпвать, вигладить, ви- 
утюжить. 

Випрацьовувати, вйпрацювати 
— І) вираоативать, вирабо- 
тать; 2) зарабативать тял-се- 
лим трудом. 

Внприск, -ску — бьющий ключ,, 
струя. 

Виприскувати, виприскати — 
бриз гать, ви бриз гать. [щамв_ 

Виприщити — покриться прьі- 
Випріватн, випріти-1) (опище) 

випревать, випреть, вьіки- 
петь; 2) (от сьірости) випре* 
вать» випреть, вигнивать^ 
вигвпть. 

Випрілий—вьшрельїй. 
Випробовувати, випробувати — 

испитивать, испитагь, не- 
пробовать, ви пробо вать. 

Випробуваний — аспьгганньїй, 
и спробо ванний. 

Випроваджувати, випровади¬ 
ти—рьі проважи вать, випро¬ 
водить, сопровождать, сопро- 
водить. 

Випроданий — распро даними* 
Випродувати, випродати—рас- 

иродавать, распродать. 
Випромінювання — мзлучеяие* 
Випромінювати, внпромінн- 

Т И — и злу ч ать, пзлу ЧІІТЬ. 
Випросити —випросить, [ниє. 
Випростовування — вьшрямле- 
Випростовувати, випростува¬ 

ти— виправлять, випрямить. 
Випростування —випрямяевие, 

расправлегше. 
Випростувати, випростати—ви¬ 
прямлять, випрямить; -ся— 
вилрямляться, ви и рямцться. 

Виирохаиня—испрошение. 
Випрохування—випрашивавве. 
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Випрохувати, випрохати—ви- 
прашивать, випросить. 

випрохуватися, випрохатися, 
випроситися —випрагаивать- 
ся, випроситься. 

Випрошувати, випросити—ви- 
прашивать, випросить. 

Випручувати, випручати -осво- 
бождать, освободить, вир¬ 
вать (руку). 

Випручуватися, випручатися— 
(из рук, лап) освобождаться, 
вирваться. 

Випрягання—вьш ряжка. 
Випрягати, випрягти—випря¬ 

гать, виярячь, отпрягать, от- 
прячь. 

Випрядати, випрясти—липря- 
дать, випрясть. 

Випрямляти, випрямити — ви¬ 
прямлять, випрямить. 

Випрятувати, вилрятати—уби¬ 
рать, прибрать, поубрать, ви- 
метать, вимести, очищать, 
очистить. 

Випу[і]рнати, вйпу[і]рнути — 
ви нирять, винирнуть. 

Випурхувати, випурхнути—ви¬ 
ла рхи вать, вьтпорхнуть. 

Випуск,-ку-1) випуск; 2) (в кни- 
ге) опущоние'. 

Випускання—випуск. 
Випускати, випустити-1)вьшу- 

екать, випустить; 2) виста¬ 
влять, виставить, висовивать, 
висунуть; 3) (воду) спускать, 

Випуски-—лампаси, [спустить. 
Випускний—випускной. 
Випусковий — (а газетне) ви- 

пускающпЙ, 
Вііпуст, -ту—вьіетуп, випуск. 
Випустіти—1) опустеть; 2) (обед- 

кепіь) опустошпться. [чина, і 
Вир,-ру—ВОдоворот, омут, пу- 
Вираз,-зу—1) оборот, вираже¬ 
не* 2) вираженеє, мпва. І 

Укр.-роо. слова. А. НікосоькпЙ —7. 

Виразистий — вьґразительньїй. 
Виразка—ранка| явна. 
Виразний—внразптельїшй, от- 

четливий, я с н-ьі іі ^ внятньїй, 
определенний, разборчивиіі, 
явственний. 

Виразник—виразитель. 
Виразність— виразитбльвость, 
внятность, ясность. 

Виразити—(пашню) пробороз* 
дить. 

Вирятовувати, вирятувати—ви¬ 
ручить, спасти. 

Вираховування, вирахування_ 
І вьгечитмвание, нечисленне. 
Вираховувати, вирахувати—ви¬ 

числять, вичислить, начи¬ 
слянь, исчпслить, висчити- 
вать, висчитать. 

Зирахунок, -нку—вичисленве. 
Вирачкувати — излазить па 

четвереньках. 
Вирва—1) ритвпна; 2) продасть' 

3) взятка, по бор. 
Вйрвання — ерив, вириванпо. 
Вирегбчувати — похохативать. 
Виректи—1) изречь; 2) ОПре- 
делить, решпть. 

Виривання—диршвание, истор- 
женив. 

Виривати, вирвати—1) вири¬ 
вать, вирвать, поторгать* ис- 
тор гнуть; 2) ери вать, сор- 
вать; 3) {зуб) вндергивать, 
видернуть, удалять, удалпть; 
4) (часть ч.*д.) уривать, ур¬ 
вать; 5) взрмвать, взорвать. 

Виривати* вирити — виривать, 
вирить. 

Вириватися, вирватися—вири¬ 
ваться, вирваться. 

Виривок, -вку—отривок. 
Виригати, виригати, виригну¬ 
ти—изрнгать, изригвуть. 

Виринання — вешшв&адв, вьі- 
диряшае. 
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Виринати, вйрнути — внньї- 
рять, винирнуть, вспливать, 
всплить 

Вирити — (о воде) кружиться. 
Вйритувати — вигравлровать, ' 
Виріб, -робу—1) изделие, про- І 

нзведенле; 2) виработка, ви¬ 
делка, виделивание. 

Вирібнйй — вирабативагощий. 
В-на спроможність — про¬ 
пускная способность (завода). 

Виробництво — производство, 
Вирїбничий—производственний. 

Вйрівнений — 1) внровненний; 
2) (счет) сбалавс провинний. 

Вирівнювання—виравнпваняе, 
виглажнвааие, виарямлспие. 

Вирівнювати, вирівняти — ви- 
равнивать, вировнять, ви¬ 
правлять, виправить. В-ти 
боргй—ликвидировать долги. 
В-ти рахунки — сбалансиро- 
вать счета. В. пашпорт— 
виправить паспорт. 

Вирівняльний—уравнительншй. 
В* збір -уравнительний сбор. 

Вйрід, -роду—1) вирождение; 
2) виродок, урод. 

ВйрІДНИЙ — виродившийся. 
Виріжок — 1) екранна, отлет 

(поселка); 2) виступ. (емка. 
Виріз,-зу—вирез, вирезка, ви- 
Вирізанкй— 1) вирезанний; 2) 
Вирізка — вирезка. [резной. 
Внрізнення—1) виделеяпе; 2) 

отличие, разе ость . 
ВирІзнйй — внрезной. 
Вирізняти, вирізнити — отли- 

чать, отличить, виделять, 
виделить. 

Вирізування — вшрезивание. 
Вирізувати,вйрізати—1) «нро* 

вивать, вирезать; 2) ерези- 
вать, ерезать; 3) (о -мког.) 
перерезивать, перерезать. 

Вирізуватися, вирізатися — 1) 

(о луне) виходить, вийти; 
2) виделяться, виделиться 
из-ва чего-лпбо. [ваять. 

Вирізьбити -вигравировать, из- 

Вйрізьблення—висекаиие, ви- 
работка рельефа. 

Вирізьблювання — висекание, 
ннкрустирование. 

Вирізьблювати, вгірізьбити-ии- 
резать, висекать, висечь. 

Впрій, -ію—1) теплие страни; 
2> сказочние края. 

Вирікати, виректи — 1) произ- 
носить, произяестп, сказать; 
2) определять, опроделить, 
решать. решить. 

Вирікатися, виректися —отре- 
каться, отречься, отказивать- 

і ся, отказаться от кого. 
Вйріст—1) вмростание; 2) рост. 
Малий на виріст—малого ро- 

Вйрішення — релейне, [ста. 
Вирішувати, вирішати, вирі¬ 
шити — решать, решить. 

ВЙрла—буркала, глаза павшка- 
Вирлач, -ча—пучеглазий. [те. 
Вирлиця—турбина. 
Вирло—1) ричаг; 2) дишло 

конного привода; 3)воротило 
(мельвнчное);4)провал; 5) зев. 

Вирлоокий — пучеглазий* 
Вирлоокість — пучеглазие. 

! Виробка—1) вїлработка; 2) пз* 
делие. 

Вироблений—1)пстощенньій ра- 
ботого. виработанний; 2) ви- 
деланвий, отделанний; 3)сде- 
ланнілй, виработанний. 

Виробленість — совершенство, 
шлифовка, виработаїшость. 

Вироблення—отделка, виработ- 
ка, виделка. 

ВироблІння, виробляння—1) ви¬ 
делка; 2) вшработка, обра- 
ботка; 3) зарабатнванде; 4) 
проделивание. 
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Вироблювання—виделка, еьїдє- 
ливаоие, виработка. 

Виробляти, виробити—1) виде- 
ливать, виделать; 2) вира- 
бативать, виработать, обра- 
батмвать, обработать;3) зара- 
батьівать; 4) истощать, наму¬ 
чить работой; б) прорабати- 
вать нзв. время; 6) вндели- 

вать» проделивать, произво¬ 
дить, пролзвести. 

Вироблятися, виробитися—из- 
рабагьіваться, изработаться. 

Виробник і —ПрОИЗВОДИТ0ЛЬ, 
пропзводственшік. [вида* 

Виробниця — производитель-1 

Виробництво — производство.1 
Виробничий ■— производствен- 

_ 8 [НОСТЬ. 
ьиробність — пропзводитель- 
Вирадження—вирождение. 
Вироджуваність вирождае- 
мость. 

Вироджуватися, виродитися— 
1) вирождаться, виродиться; 
2) (о земле) истощаться, исто- 
зциться. 

Виродливий — уродливий. 
В иродн іти—ви рождаться. 
Виродок, -дна—урод, виродок, 
отродье. 

Вйрозумітися — сделатьса по- 
нятньгм, раз'ясннться. 

Вирок, -ку — І) приговор, вер¬ 
дикт; 2) решение, определе- 
шяе (суда). 

Вирослий — внроешнй. 

Виростання— вмрастанне, ви- 
ростанпе. 

Виростати, вирости — виро- , 
стать, вирости; произростать, 
Прои зрости. 

Виросток, -тка — подросток. : 
вирощати, слс. Вирощувати. 
Вирощування — внращиванпе, ! 
ращенпе. і 

Вирощувати, виростити — ра- 
стить, вираїцивать, вира- 
ствть, отращпвать, отрастить. 

Вироюватися, вироїтися—1) (о 
пчелсіх) рояться, вилетать, 
вилететь роєм; 2) (о людях) 
висипать, висипать, вихо¬ 
дить, вийти толпой; 3} воз- 
никать, возникнуть; 4) снить¬ 
ся, присниться. [(леса). 

Вируб, -бу — вирубка, валка 
Вирубання — вьгрубанпе, ви¬ 
рубка. 

Вирубати, вирубувати, виру» 
бати—1) вирубать, вьірубить, 
ерубать, ерубпть; 2) изру- 
6давать, изрубпть, висекать, 
висечь. 

Вирубування — вирубливание, 
висеканпе. 

Виручення—виручка. [-чить. 
Виручати, виручити—виручать. 
Вирушання — виступление. 
Вирушати, вирушити — 1) ви¬ 

ступать, виступить, трогать, 
тронуть; 2) отправлятьоя, от- 
правиться. 

Вирушення — виступлений. 
Виряджання—отправлоние, от- 
правка. 

Виряджати, вирядити — 1) виря- 
жать, вирядить, отправлять, 
отправить, отряжать, отря- 
дить, провожать, проводить; 
2) (іенаряжать) собирать, со- 
брать, енаряжать, снарядить; 
-ся — отправлятьоя, отпра- 
виться, снаряжаться, -дитьс.ту 
собяраться, собраться. 

Вирядитися — 1) снарядиться; 
2) расфрантиться. 

Вирятовувати, вирятувати _ 
спасать, спасти, виручать, 
виручить; -СЯ — спасаться, 
спастись. [ний. 

Вирятувальний — иабавдтель- 
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Вирячкуватий — пучеглазьій, 
вьшученний. 

В ирячувати, вирячити—вьіта- 
ращивать, витаращпть, вілпу- 

Висад, -ду—висадка. [чнть. 
Висаджувати, висажувати, ви¬ 

садити—1) внсаживать, ви¬ 
садить; 2) виставлять, виста¬ 
вить, вьшамивать, виломить; 
3) поднимать, поднять; 4) і 
(откуда) ссаживать, ссадить; 
5) (куда) ус оживать, усадить. 
Висаджувати в повітря — 

Висадка—висадка, [наривать. 
Ви садковий — посадочний. 
Висадок, -дку — висадок. 
Висапатися — отдишаться. 
Висапувати, висапати — вика- 

ливать, виполоть. 
Висварити — добить браньго. 
Висватувати, висватати — ви¬ 

спати вать, висватать. 
Висвердлений — вьгсверленннй, 

вибуренний. 
Висвердлювати, висвердлити— 

висвер ливать, вьісвердить, 
вибуравливать, вибуравить. 

Висвиснути — свиснуть, [свист. 
Висвист, -сту—ПОСВИСТ, при- 
Висвйстувати, висвистати — 

1) (несов. в.) нас в п стинать, 
посвистивагь; 2) визивать, 
визвать кого свистом. 

Внсвідний — изобличительннй. : 
Вйсвіднйк—изобличптель; -ни- 
ЦЯ—пзобл в чительн а ца. 

Вйсвідчення—1) свидетельство- 
ванне, засвндетельствование; 
2) изобличение, уличение. 

В исвідчувати, вйсвідчити — 1) 
свидетельствовать; 2) изо- 
блнчать. 

Висвіжати, висвіжити — осае- 
жать, освежить. 

Внсвіт, -ту — отворе ти є (для 
света), фонарь. 
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Висвітлювати, висвітлити—ви¬ 
яснять, вияснить. 

Висвічувати, висвітити—1) (не- 
сов. в.) светпть сильно; 2) 
пояснять, об’яснять, об’яс- 
нпть; 3) (в картах) вскривать. 
вскрнть козирь. [кать, 

Висвічуватися СВЄТИТЬСЯ,ЄБЄр- 
Вйсвободнтн—освободить. 
Висвячення—носвященпе. 
Висвячувати, висвятити {на 

КОГО)—посвящать, посвятить 
Виселенець — ви ходо ц. [(кого). 
Виселення — виселепио. 
Внсе[і]лок, -лку — виселок. 
Виселяти, виселити—виселять, 

висолить. 
Висиджування — внепжпванпо. 
Висиджувати, висидіти-1) про¬ 

си живать, просидеть; 2) вьі- 
сиживать, виспдеть; 3) (іисль- 
ко сов. в.) уепдеть. 

Висилати, вислати—висилать, 
вислать. 

Висйлюватися, висилитися — 
вибиваться, вибиться пз сил. 

Висил ан ня—висилка. 
Висилений — иануренїшй. 
Висиляти, внсилйги — обессп- 

ливать, #обессплить, пзну- 
рять, изнурить, пстощать. 

Висипатися—висипаться. 
Висинювати, висинити—1) сп-і 

нить, посинить; 2) тратить, 
потратить на спвение. 

Висип, -пу—1)наснпь.Залізнй- 
чий в.—железнодорожноо по¬ 
лотно; 2) сипь. 

Висипання—1) вьісьшка, вьісьі- 
пание; 2) насьіпание. 

Висипати, висипати—1) висн- 
л н4ть, висьшать; 2) вьілпвать, 

внлить; 3) внсьшать, поя¬ 
вляться, появиться во мно- 
жестве; 4) насипать, насй- 
пать; 5) всипіть, всьіпать. 
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Висипатися, висипатися—1) ви¬ 
сипаться, висипаться; 2) (*«)• 
показинаться, показаться. 

ВЙСИПКа —1) синь; 2) насипка. 
Висипляння — висисанпе. 
Висипляти , виспати — спать, 
проспать пзвестное вреші; 
-ся—висипаться, виспаться. 

Висипний (мед.)—сипвой. 
Висисання — вшсасиванпе. 
Висисати, виссати — висасьі- 

вать. висосать. 
Еисисач — висасьшатель. 
Висихання —вьісиханне 
Висихати, висохнути, висох¬ 
ти—висихать, висохнуть. 

Висівати, висіяти—-1) расхо- 
довать, нзрасходоізать на 
соя ниє; 2) усевать, усеять; 
3) просовать, просеять, ви- 
севать, висеять. 

Висівки, -вок-—отру би, охво- 
Висідання—висадка. [стье. 
Висідати, висісти — ви саден- 
ваться, висадиться. 

Висікання—висекавне 
В исікати, вис і кти—виру бать, 

вирубпть, висечь, висекать. 
Вйсілок, -лку—виселок. 
Вісімдесят—носом ьдесят. 
Вис іти—шісегь. 
Вискака'іло—вискочка. 
Вискакування — ві.іириглзанпе, 

вискакивание. 
Вискакувати, вискочити—1)ви- 
Снакивать, вискочить,вширш- 
гнвать, випригнуть; 2) под* 
скакнвать, подскочить, йод-І 
пригпвать, под при гнуть. І 

Вискалювати, вискаляти, ви¬ 
скалити— оскалнвать, -лпть. 

В искалятися, вискалитися п~ 
оскаливаться. оскалиться. 

Вискіпувати, вискіпати—1) ви- 
ковиривать, виковирять; 2) 
Отискивать, отискать. І 

Вискічко —вискочка. 
Внскбвзуватися — вискальзи- 

вать. . [нами. 
Вискоком—впрппрьтжку, скач- 
Вискотня — впзжание, визг. 
Вискрипувати — вискрипивать. 
Вискріб, -ребу — вискобление, 

вискребки. 
Вискрібати, вискребти —шл- 

скребать, зьтскрость, виска- 
блпвать, вискоблить. 

Вискрібки—поскребкн, скребки. 
Васкряк, -на—сошш. 
Вискубати, вискубти — вири¬ 

вать, вирвать, вищппиііать, 
вишнпать. 

В искубування—вшрьтванио. 
Вискубувати, вискубнути—ви¬ 

ривать, вирвать, вищипи вать 
(иерья, волоси). 

Висла бувати—проболеть. 
Виславляти, виславити — сла¬ 

вить, прославлять, просла¬ 
вить. 

Висланець, -нця—амиссар. 
Вислання—висилка. 
Вислизати, вислизнути — ви- 

с кал ьзи вать, ви скольз ну ть, 
Вислий—висячий. 
Вислів, -слову—вьіражевие. 
Вйслід, -ду — исследование, 

неход, результат исследова- 
ния. Ніякого в-Ду—нвкакого 
результати. 

Висліджування—вьіслелшвапае. 
Висліджувати, вислідити — 1) 

вьісдежнвать, виследить; 2) 
исследовать. [ющая. 

Вислідна, -ої — равнодейству- 
Вислобонити - освободить. 
Висловлення— виражение. [нпе. 
Висловлювання — висказива- 
Висловлювати, -ся, висловити, 

-СЯ—виражать, виражаться, 
виразить, виразиться, вві* 
сказивать, -ся, висказать,-ся. 



Висловний - Високоповажний 

Висловний—внрязительвнй. 
Висловник—вьіразитель. 
ВисловнІсть—виразительность. 
Вйсловок, -вку — вираженеє* 
Вислуга—І) служба; 2) ви¬ 

слуга. 
Вислуговуватися—1) вислужи- 

ваться, отелу жи вать за что; 
2) прислуживать(ся), угоднії’ 
чать кому. 

Вислуженина — вислуга, зара- 
боток. 

Вйслуження—вислуга* вислу- 
живанпе. 

Вислужування—вислужи ванно. 
Вислужувати, вислужити — 1) 
прослуживать, прослужить 
известноо время; 2) заслу- 
жпвать, заслужить, зарабати- 
вать, заработать, вислужи- 
вать* вислужить. 

Вислужуватися, вислужитися— 
1) вислужи ваться, вислу¬ 
житься; 2) дослуживать, до¬ 
служить, отслужпвать, от¬ 
ел ужить, докоячить службу 

Вислухання—заслушанпе. 
Вислухання, вислухування — 

вислушиванпе. 
Вислухати, вислухувати,вислу¬ 

хати—1) вислушпвать, ви- 
слушать; 2) слушать, прослу- 
шать, заслушать 

Внслюга—повеса. 
Вислюган, -на—дьілда. 
Висмажувати, вйсмажити—ви¬ 
жар пвать, вижарить, витапли- 

• вать, витопить (жир). 
Висмалювати, висмалити—ви- 
жигать, вижечь. 

Висмердітися — ВІїШОНЯТЬСЛ 
Висмикування— 1) видергпва- 

нпе; 2) проривка (свекли). 
Висмикувати, висмикати, ви¬ 

смикнути - вьідергивать, вьі- 
дериуть. 
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Висміювання — висмеивааие, 
ви шучинаипо. 

Висміювати, висмівати, ви¬ 
сміяти — вшемеивать, ви- 
смеять, вишучпвать, вишу- 
тить, осмеивать, осмеять. 

Висмоктування— вьісасьпшние. 
Висмоктувати, вйсмоктатн — 

висасьівать, висосать. 
Висмоктувач — висасьіватель. 
Висмолювати, висмолити-осма¬ 

ли вать, осмолить. 
Виснага—изможденпе, истоіце- 

нпе, и знеможе нив, и зну ренії е. 
Виснажений—пзнуревний, псто- 
щенний, изнеможонний^бес- 
силенний, изможденний, исто- 
щалий. [щенпе. 

Виснаження—изнуретіе, исто- 
Зиснажувати, виснажити — 

п сто [дать, истощить, изну- 
рять, изнурить. 

Виснажуватися, виснажитися— 
пстощаться, пстощпться, из- 
немогать, обессидеть, пану- 
ряться, изнуриться. 

Висновок, -вку—вивод, заклю- 
чеіше, умозаклточенпе. 

Виснбвувати, виснувати — 1) 
развивать, развить; 2) ви¬ 
водить, вивести заключовий. 

Висовування—ви двигав ие. 
Висок, -сну, -ска —висок. 
Високий —високий. 
Високість—1) возвьішениость: 

2) висота, вишина; 3) висо- 
чество. 

Високовартннй — високосорт¬ 
ний (комерний* 

Високодумний—гордий, висо- 
Високодумство — високомерпе, 
* гордость. 
Високомовний— високопарниії. 
Високоповаж(а)ний—многоува- 
жаемий, глубокоуважаемий, 
високопоятенпий. 
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Високопоставлений—високопо- 
стаял енньїй. [преподобне. 

Високопреподобнїсть — високо- 
Внсокорозвинений—високораз- 
ВПТОЙ. 

Високозрісний — високорослий. 
Високославний — прославлен- 
Високбсг.ий—високосний, [ний. 
Високостанний-вмсокоросльїй. 

І . Високоурочистий — високотор- 
жественний. 

Високочолий — високолобий. 
Високошановний — многоува- 
жаемий 

Висолоплювати, висолопити — 
висовивать, висунуть язик. 

Висолювання — висаливание. 
Висцлювати, висолити—виса¬ 

ли вать, висолить 
Висота—1) висота, вишина; 2) 

возвишеяность; 3) вись. 
Висотаний—вимотанньїй. 
Висотувати, -ся, висотати, 

-СЯ—1) випаривать, -ся, ви¬ 
пороть,-ся; 2) вимативать,-ся, 
вимотать, -ся. [лий. 

Висохлий — висохшпй, иссяк* 
Височезний, височенний— очеоь 

високий, [кий. 
Височенький — довольво висо- 
Височина—1) возвмшееность;; 
Височини—висота. [2) висота. 
Височитися-уйти, просачппаясь. 
Височінь, -инй, -ині — висота, 
Вис па—остров. [вись, виш п на. і 
В неп ат ися—ви сп аться. 
Виспів, -ву—распев. 
Виспівання—созревание. 
Виспівати, виспіти—1) созре- 

вать, созреть; 2) поспевать, 
поспеть, успеть. 

Виспіватися — 1) випеться; 2) 
вапеться. 

Виспівувати, виспівати — 1) 
(таяько песов. н.) петь, распе- 

ч вать, попевать; 2} добивать,1 

добить пеипем; 3) петь, про- 
петь; 4) виражать, виразить 

і оенпем; 5) (только сов. ^.) 
пропеть некот. время; 6) то- 
рять, потерять голос от пения. 

Висповідати—псповедать; -ся— 
псдоведаться. 

Вйсповідь, -ди — псповедь. 
! Вистава — 1) представление, 

: спектакль; 2) виставка. 
Виставатн, вйстати —1) бить 
достаточним, ставать, стать; 

•2) видаваться, видаться впе¬ 
ред, виступить; 3) уходить 
у йти, виходить, вийти (из 
вокзал а, из трамвая). 

Виставка—виставка, 
і Виставленець, -нця— ставлеп’ 
Виставлення—постановка, [ник. 
Виставляння—внетавление. 
Виставляти, виставити—1) ви¬ 

ставлять, виставить; 2) уста¬ 
влять, уставить; 3) ставать, 

поставить на вид; 4) устра- 
ивать, устроить, внетропть, 
соорудить;5) (спектакль)пред¬ 
ставлять, -ставить, ставить. 

Виставлятися, виставитися — 
виставляться, виставиться, 
видаваться, ви даться(вперед). 

В мста л ити—закад ить. (теть. 

Вистановитися — (о дуте) отле- 

Вистаратися — вихлопотать, 
псходатайствовать, расста- 
раться. 

Вистаріти — пзжить. В-ти ро» 
зум—потерять, наносить ум. 

Вистарітися — состараться. 
Вистачати, вистачити—1) хва¬ 

тать, хватить, стать; 2) до¬ 
ставлять, доставить в доста- 
точном количестве. [ка. 

Вистачення—доставка, постав- 
Вистежування—вьіслеживание. 
Вистежувати, вистежити—ви- 

слеживать, виследить. 
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Вистелювання» вистелення — 
вистилание, вистилка. 

Вистелити, вистелити—висти¬ 
лать, вьістлать 

Вистерегати, вистерегти—под- 
етерегать, подстеречь. 

Вистигання—созревавие. 
Вистигати» вистигнути—1) по¬ 

спивать, поспеть, усиевать, 
успеть; 2) спсть, зреть; 3) 
остьівать, остьпь. 

В истплати, вистелити, висла¬ 
ти—1) устилать, уетлать, рас- 
стилать, разостлать; 2) вима- 
іцивать, вимостить. 

Вистинати» вистинати—виру¬ 
бать, вирубать. 

Вистіг» -стегу — (ешитье) строч- 
Вистігати—строчить. [ка. 
Вистіл(ка)-вистплка. [(торчком). 
Вистовбурчувати — виставлять 
Вистоювати» вистояти — ви¬ 

став вать, вистоять, цростап- 
вать, простоять, отстаивать, 
оте то ять. 

Вистоюватися» вистоятися—1) 
настаиваться, настояться; 2) 
устаиваться, вьістапваться, 
вистояться. 

Вистраждати—вьіетрадать. 
Вистрашати, вистрашити—пу¬ 

гать, напугать. 
Вистрелити—переетрелять. 
Вистриба, нар.—скачками, под- 
пригпвая. [скачками. 

Вистрибом» нар.—вприприжку, 
Вистрибування—ви пригивавие. 
Вистрибувати, вистрибнути— 

1) подпригпвать, -гнуть; 2) 
випригнвать, виприснуть. 

Вистригати» вистригти — ви¬ 
стригать, вшетрпчь. 

Бистрі л, -Ілу—вистрел. 
Вистрілювати» вистрелити—ви- 

стреливать, вистрелять. 
Вистромляти, вистромити—ви¬ 

ставлять, виставить, вшеови- 
вать, висунуть; -СЯ—виста¬ 
вляться, виставиться. 

Вистроювати »-ся,вйстроїти ,-ся 
—наряжать.-ся, нарядить, -ся. 

Вистругувати, вистругати—1) 
ви струги вать, вистрогать; 2) 
(поверхность земли) виравни- 
вать, вшровяять. 

Вистужувати, вистудити—сту¬ 
дить, вистудить. 

Вистукування — ви стуки ванне. 
Вистукувати—вистукивать. 
Виступ, -пу — 1) виступлеакег 

; 2) випад; 3) виступ. 
Виступати, виступити— 1) ви¬ 

ступать, виступить; 2) вихо¬ 
дить, вийти. 

Виступець ,-пця—(обувь) туфель. 
Виступка—1) поступь, погодка; 

2) (гал.) ободьщенная девуш- 
ка, оставшаяся с ребенком. 

Виступцем — (о похоОке) пока¬ 
жи вая. 

Виступці» -ЦІВ— туфпи. 
Вистигати, вистигти—1) протя- 

гавать, протявуть; 2) соби- 
рать, соб рать ;*СЯ—1) протяги- 
ваться, -нуться, растянуться; 
2) стараться, расстараться. 

Вистягом» нар.— в строчку. 
Вистьобувати, вистьобати—ви- 
хлестивать, вихлестать, ви- 
стегивать, внетегать. 

Висуванець ,-нця—видвижепеп. 
Висування — 1) висовивание; 

2) видвпгание. 
Висувати, висунути—1) внео* 

вивать, висунуть; 2) ви дви¬ 
гать, ви двинуть, виставить; 
-ся—1) висовиваться, вису¬ 
нуться; 2) видвпгаться, ви* 
двинуться, виставляться, ви¬ 
ставиться; 3) по навивать ся» 
показаться; 4) виставляться* 
виставиться (на показ)* 
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Висувний—видвпасной, ~ 
Вйсудити—висудить. 
Висукувати, висукати — ви су¬ 

чи вать, висучить, 
Вйсурмити —протрубить 
Висушати, висушувати, вису¬ 
шити— виеушшзать, вису¬ 
шить, посушать, иссушпть. 

Висушка—усушка. 
Висушування — висушивание, 

висушка, осушка. [несяклнй. 
Висхлий—вьісохтий,пссохшии, 
Висхнення—вмеихание. 
Висхнути—висохнуть. 
Висякувати, висякати—висмар- 

кпвать, висморкать; -ся — 
сморкаться, висморкаться. 

Висьорбувати, висьорбати—ви- 
хлвбивать, вихлебать, отхле- 
бмвать, отхлебнуть, расхле- 
бивать, расхлебать. 

Витанцьовувати, витанцюва¬ 
ти—отп ляси вать, отплясать, 
виплясивать, випдясать, ви- 
тан довивать, витая де вать. 

Витаровувати, витарувати—(о 
веса^) вивошивать, вивесить. 

Витаскувати» витаскати — ви- 
, таскивать, витащить. 
Витвережувати, витверезити - 
отре являть, отрезвить, про- 
трезвлять, лротрезвпть. 

Витверезення — вьітрезвлеиив. 
Витвір, -вору—1) ороизведенио, 

алод, продукт; 2) образова- 
ниє, отложееие. 

Витворення—поадание, устрой- 
ство, образование. 

Вйтворки, -рок—проісази. . 
Витворний—1) капризний; 2) 

піаловлпвий; 3) изящний, ра- 
фвннр о ванний, гротескний. 

”итвбрність—изящество, пзи- 
сканность. 

Витворяти, витворювати» ви¬ 
творити— 1) виделивать, ви¬ 

долать; 2) порождать, про- 
нзводить; 3) (только несоа. 
вид) проказпть. 

Витекти, -течу—витечь. 
Вительбушити — випотрошить. 

! Вйтеребнти—вшдергать, вита- 
щпть. 

Витерплювати» витерпіти — 
, 1) терпеть, витерпеть, пере¬ 

носить, перенести; 2) стра- 
дать, вистрадать, претерпе- 
вать, претерпеть. 

Вити, вию» віієш—вить. 
ВЙТИ, В’Ю, В'ЄШ—ВИТЬ, СВИБ&ТЬ; 

-СЯ—виться, плестись. 
Витикати, виткнути—витикать, 

виткнуть, внеовивать, ви- 
сунуть. [поаатмкаї’ь. 

Витикати, витикати -натикать. 
Витикати,виткати,-тчу, -тчеш 

—ткать, виткать. 
Витинати, витяти, витнути— 

1) вьірублпвать, вирубить, 
вирезивать, вирезать; 2) 
(со9. в. о многом) переруопть, 
перерезать; 3) делать, еде- 
дать что с жаром, с сплой. 

Витинок, -нку—отрезок, обро—# 
зок, вирезка. 

Вйтинькувати—отшту кату рить. 
Витирання — 1) пзнаши ванне; 

2) ньітирапие. 
Витирати, витерти—витирать,* 

витереть, стирать, стереть, 
оттирать, оттереть. Витира¬ 
ти, витерти сірника—зажи- 
гать, з&жечь спичку. 

Витиск—1) вижимки; 2) отпе-1 
чаток, оттиск; 3) вилепок. 

Витискання, витискування —* 
1) вьітесеение; 2) тнеканпо, 
оттпскиванне. 

Витискати,витискувати,витис¬ 
нути—1) вшдавдивать, вида¬ 
вить, оттиекивать, оттисвуть; 
2) витесяять, витеснить. 
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Витискатися, витиснутися — 
1) оттискнваться; 2) проти-; 
спиваться, протиснуться. 

Вйтнчка—веха. 
Витівати, витіяти—1; виду¬ 
мувать, видумать, затевать, 
затеять; 2) виделивать, ви¬ 
киди вать, викинуть. 

Витівка—затея, видумка. 
Витік, -току—излпяеие, утечка. 
Витікання — виточка, псточе- 

нне, уточна. [витеяь. 
Витікати, витекти—витекать, 
Витіпувати, витіпати—трепать, 

витрепать. [сивание. 
Витісування—висекание, вьгге- 
Витісувати, витесати—витеси- 

вать, витесать, висекать, ви- 
Витішити—виняньчить, [сечь. 
Виткати, -тчу, -тчеш—виткать. 
Виткий—вьгощпЙся. [ред). 
Виткнутий—вмдагощпйся (впе- 1 
Витлівати, витліти—истлевать, 

и ст леть. 
Витлумачувати, витлумачити— 
'оо’яснять, об'я снить, раз*я- 
снять, раз’яснить, истолкови- 
вать, истолковать. 

Витлумляти, вйтлумкти — 
нетреблять, истребить, унич- 
тожать, унвчтожить, випести. 

Витовкмачити—1) побить, по¬ 
колотить; 2) растодковать, 
раа'яснать. [долбить. 

Витовкти—І) витолочь; 2) ви- 
Внтовмачувати, вйтовмачитн — 
раз'яснять, разяснить. 

Витолкувати — растолковать, 
раз’яснить. 

Витолочування—витаптмЕанпе. 1 

Витолочувати, витолочити—ви- 
таптьівать, витоптать. ^ 

ВЙтонути — виступить, вийти 
пз води. 

Витончений —утонченнмії. 
Витонченість — утончепвость. 

Витончування, витончення — 
утонченио. 

Витолочувати, витолочити — 
вьітаптьівать, витоптать, ви¬ 
бивать, вибить, [таплпвание. 

Витоплювання—виплавка, ви- 
Витоплювати, витопити—1) (ме- 
талл) виплавлять, виплавить; 
2) (пень, жир, сало) витаплп- 
вать, витопить; 3) (о мног.) 
перетопить. 

Витоптування — витаптивание. 
Витоптувати, витоптати—ви- 
таптивать, витоптать. 

Вгіторг, -гу—виручка. 
Виторговувати, виторгувати— 

виторговивать, виторгопать. 
Виточений — 1) виточеннип; 

2) вз'еденпий (червяком); 3) 
випущенний; 4) утекшнй, 
висипавшийся. 

Виточковувати, виточкувати— 
пунктпровать, ви-тировать. 

Виточняти, виточнити—уточ¬ 
нять, уточнить. 

Виточувати, виточити—1) ви- 
цеживать, вицедить; внсн- 
піть, віасипать; 2) (о мьшах) 
вигризать, вигризть; 3) (на 
токарном етапне) точить, ви¬ 
точить; 4) (кз сарая) викати- 
вать, викатить; б) отпуекать, 
випускать. 

Витравлювання, витравлення— 
вьітравЛпванпе, вьітравка. 

Витравлювати, витравити—ви¬ 
травлять, витравить. 

Витравний—витравной. 
Витрата — затрата, издержка, 

расход. 
Витрачання — расходовапие. 
Витрачати, витратити -затра* 
чнвать, затратить, издоржіт- 
вать, из держать, истрачи- 
вать, «стратить, расходовать, 
израсходовать. 

107 Витрачатися—Витяг 

Витрачатися — истрачя ваться, 
расходоваться. 

Витрачений—пзрасходованвий. 
Витрачення — израсходование 
Витрачувати, витратити—1) см. 
Витрачати; 2) губить, погу¬ 
бить. истреблять, пстребнть. 

Витребеньки—прихоти, балов¬ 
ство, видумки, при чуди. 

Б итре ое н ькуса ти — прихотнп- 
чать, прпвередаичать. 

Витребснькуватий — ярихотли- 
вип, капризний. 

Витребляти, витре бити—пстре- 
блять, истребить, уничтожать, 
уппчтожпть 

Витривалий — вмпосливий, 
усидчивмй, терпеливий, ви* 
держашшй. 

Вйтривалїсть — ви посли вость, 
прочность. [яестп. 

Вип рипати — видержать, пере• 
Витриманість—видерлека, по- 
стоянство, твердость, видор- 
Жанность. 

Витримування—вмдерживание. 
Витримувати, витримати—тер- 
петь, Бнтерпеть, видержи- 
вать, видернсать. 

Витрищати, витрищити — 
1) (глаза) уставлять, уста¬ 
вить, вьітаращивать, витара- 
щить, вшпучпвать, випучить; | 
2) (часть гасла) виставлять, 
виставить; 3) оскалпзать, 
оскалить. 

Витріпувати, вйтрепатн—тре- 
пать, витрепать. 

Витріоль, см. Вітріоль* 
Витрішкоокий, витрішкуватий - 
пучегяазнй, большеглазий. 

оитр ішок — в виражена и: айт- 
рїшка ЗЗІВ—призевал, про- 

• л. Витрішки їсти, ло¬ 
вити, купувати, продавати— 
рсп оЗеіі ничать, глазеть. 

Витріїцувати, см. Витрищати. 
і Витріщуватися,-щитися^тара* 

щиться, бельма пучить. 
Битропити—отискивать,висле- 
дить. | 

Віітрощити—перебить (в дребе.ч- 
Витрудити—1) пз’язвить; 2) уто- 

I Витруд,-ду,-да-ссадпна. [мить, 
і Витруїти —вьітравпть, 
Витрус, -Су—усипна (зерна). 
Витрутити-витолкать, вигнать. 
Витрухати, витрухнути — ви¬ 

гнивать, вигнить. 
Витрушувати, витрусити — 

1) витряхивать, вьітряхнуть. 
витрясать, витрясти. В. са¬ 
жу, димарі—чистить, вичи¬ 
стить печную трубу. 2) на¬ 
ходить, найти при обмеке. 

Витрушуватися, витруситися— 
витряхиваться, вмтряхнуть- 
ся, випадать, видасть, виси* 
паться, висипаться, витря¬ 
саться, витрястись. 

Витрясати, вйтрясти — витря¬ 
сать, витрясти, витряхивать, 
вмтряхнуть, 

Витряхнути —висохнуть. 
Виття—вой, завивание. 
Витупати—1) протоптать, ви¬ 
топтать; 2) проходить. 

Витуплювати, витупити — ту¬ 
пить, и ступить. 

Витупцьовувати—топтать но¬ 
гами, семонить ногами. 

В иту р л ятн, вйтурл ити—виту¬ 
ри вать, витурить. 

Витуряти, витурити — прого¬ 
нять, прогнать, вштеснить. 

Витушка—(для смйтивания ни* 
пюк) моталка. [дохнуться. 

Вйт[д]хатнся—видихаться, ви- 
Вит(д]хлий — видохшййся. 
Витяг, -гу—1) извлеченне; 2) 

акстракт; 3) виписка, ви¬ 
держка. 
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Витягальний — волочильний. 
Витягання — извлечевие, вьіта 

ски ванне. 
Витягати, витягти -1) витя- 

гивать, відтануть, витаски- | 
вать, відтащпть; 2) вшнимать, 
вмнуть; 3) удлинять, удли- 1 
нить; 4) извлекать, нзвлечь; 
б) (худа) взволакивать, взво- 
лочь, втаскивать, втащить; 
6) (рткуда) вьіволакивать, ви¬ 
волочить. 

Витягатися, витягтися—витя- 
гиваться, вмтянуться, про- 
тягиваться, протявуться. 

Витягом, нар.—протяжно. 1 
Витяжка — витяжка. | 
Витяжний—1) вмтяжной, Про¬ 

тяжний; 2) (пластьірь) на* 
Вйтязь, -зя—витязь, [ривной. 
Виучування — і) внучжвание; ( 

2) иаучение. [ний. 
Вйхалаштаний — каетрирован- 
Виханкя—1) качание, раскачи- 

ванпе; 2) мажание, размахн- 
вание. [йому) всех. 

Вихапати—перехватать (по од- 
Вихапунатися, вихопитися, см. 
Вихоплюватися. 

Вихаркувати, вихаркати — ви- 
харкивать, відхаркать. 

Вихарчуватися — прокормиться. 
Вихати—1) качать, раскачивать; 

2) махать, размахивать. 
Вихатися—1) качаться, расна¬ 

пиваться; 2) качаться (на ка¬ 

рели). 
Вихвалений — восхваленнідй. 
Вихвалка — хвастовство, но- 

х вадь ба. 
Вихвалювання— внжваливаеив. І 
Вихваляй ня — 1) восхвалений?! 

славословив; 2) бахвальство, і 
самохвальство. 

Вихваляти, вихвалити—1)вос-1 
хвалять, восхвалить, раехва- 

ливать, расхвалвть, возно- 
сить, вознести, превозносить. 
провозяесть, нахваливать^ 
нахвалить; 2) (талько несов. в.) 
славословить. 

Вихвалятися, вихвалитися — 
хвастать, похвастать, превоз- 
поситься. 

Вихватка—вьіходка, вьіпад. 
Вйхватний—бистрий, хваткий. 
Вихвачувати, вйхватити—ви- 

хватшвать, вихватпть. 
Вихвачуватися, вихватитися— 

вьіскакпвать, вискочить впе¬ 
ред, вириваться, вирваться. 

Вихворіти—переболсть. 
Вихилитувати, вйхилитати — 

раскачивать. раскачать. 
Вихиляси—відгибанпо, виверти. 
Вихилясом, нар.—извиваясь,вьі- 

гибаясь, уверткой. 
Вихиляти, вихилити—1) виги¬ 

бать, вигнуть; 2) виеовмвать, 
висунуть, виставлять, ви¬ 
ставить; 3) випивать, випить* 
осушивать, осушить. 

Вихилятися, вихилитися—І) ви- 
гибаться, вигнуться; 2) ви- 
совиваться, висунуться, ви¬ 
ставляться, виставиться;3)на- 
кловяться, наклониться, вкло¬ 
няться, склониться; 4) висту¬ 
пать, виступить; 5) кокет¬ 
ливо вертвться. 

Вихитровувати, вйхитрузатн— 
добивать, добить хитростью, 
вимудровивать, вимудрить, 
вихитрить. 

Вихитувати, вихитати—1) рас- 
шативать, расшатать; 2) рас- 
шатав, повалить; 3) (тдоько 
несов. в.) качать. 

Вихід, -ходу — 1) виход, до¬ 
ход, уход; 2) (о времени) ко- 
нец, истеченио, в^шествае; 
3) (из дверей) виход. 
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Вихідна—у борная, нужнпк. 
Вихідний—1) вмходной; 2) ис- 

ХОДНЬІЙ, ИСХОДЯЩИЙ. 
Вихідчини — вшходное. 
Вихлептувати, вихлептати—ло- 

кать, вмлокать, жрать, ви- 
зкрать. 

В йхле( и]стати—вилокать. 
Вихлюватий — шаткп Й. 
Вихлюпувати, вихлюпати, ви¬ 
хлюпнути — виплески вать, 
виплескать, виплеснуть; -ся 
— виплески ваться, -снуться. 

Вихльостувати, вихльостати— 
хлестать, отхлестать. 

Виховальний—воспитательний. 
Вихованець,-нця^восшітаннпк, 

питомед. 
Вихований - воспитаинідй. 
Вихованість — воспптааность. 
Вихованка—1) воспитанница, 
питомица; 2) содержанка. 

Виховання — 1) воспиташіе; 2) 
воспитанность. 

Вихователь^воспятатель* -ка_ 
воспитательнпца. 

Виховач — воспитатель; -ка — 
восп п тател ь н п ца. 

Вих бвзу ватися—вискал ьзи вать. 
Виховування •— воспптцвание 
Виховувати, виховати—1) вос-, 

пвтьівать, воспвтать; 2) ук¬ 
ривать, укрить. 

Виходець,-дця, »иходснь,-дня- 
вьіходец. 

Виходжувати, виходжати—ви- 
ходить, виступать. 

Виходжувати, виходити—вьіха- 
ясивать, виходить, исхажи- 
вать, исходить. 

Виходжуватися, виходитися— 
1) вирастать, взлелеяться; 

> болезни) оправляться, 
оправиться, окрепнуть. 

Виходити, вийти—1) виходить, 
вийти. В. з грошей—падать^ І 

пасть в цепе. В, на добре— 
окайчпваться, окончиться 
благополучно, хорошо. Вийде 
на наше —будет по нашему* 
Вийти на кого — сделаться 
чем. 1\ восходпть, в сходить, 
взойти; 3) п роп сходить, про- 
и зо йти; 4) виходить, вийти, 
оказаться, бить; 5) (о времени) 
исполняться, иєполниться, 
пстечь; б)у що—обходиться, 
обойтись, стоить. 

Виходити—1) исходить, избро- 
дить; 2) достп чь, добиться 
хождевием. 

Виходить—/вводн. сл.) едедова- 
тельно, птак, звачит. 

Виходок, -дку—отхожее место. 
Виходько—виходец. 
Вихолбджувати, вихолодити— 

вьіхолажнваїь, вихолодить, 
вистужпвать, вистудить. 

Вихолоняти, вихолонути—охла* 
ждаться, охладиться, ости- 
вать, остить. 

Вихолощений — оскопленньїй. 
В ихолошувати, вихолостити — 

оскоплять, оскопить. 
Вихонути — качнуть, махнуть. 
Вихоплювання—вихвативанпе. 
Вихоплювати, вихопити — ви- 

хвати вать, вих вати ть. 
Вихоплюватися, вихопитися— 

1) вискакпвать, вискочить; 
2) показаться, вибраться, 
вийти. [хрем. 

Вихор,-хора—вихрь. Як в*—ви- 
Вихорити—вихрить, крутиться 

впхрем; -ся—вихриться, 
Вйхоріти, вихору вати—пробо- 
Лвть. [ваться. 

Вихорошуватися — прпхораши- 
Вйхре[и]ст,«та—викрест, пере- 

крещенец;*ка—викрестка, 
Вихре[н]щувати, вихре[и]стити 

викрещинать, викрестить. 
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Вихрування—буйство, 
Вихрякувати, вйхрякати — ви* 

харкивать, вихаркнуть. 
Внхурятнся—чваниться. 
Вицвіт, -віту—1) цвет; 2) {пе¬ 
реносно) избранники, сливки. 

Вицвітання—вмцветание. 
Вицвітати, вйцвісти — вьщве- 

тать, вицвесть. 
Вицвяхувати, вицвяхувати — 

обпвать, обить гвоздями. 
Вициганити—виманить, виклав* 

чпть. 
Вйциркати, внциркнути—вида¬ 

вить струей. 
Вицирклювати—очертить круг 

(циркулем). [ипе. 
Вйцід, -Цілу —оттек, вицежпва- 
Внціджувати, вицідити—1) ви- 
цеживать, вмцедпть; 2) ви¬ 
пивать, випить. 

Вицідити—попасть, [вать. 
Виціловувати—уссрдно цело- 
Вицілбвуватися — деловаться. 
Вицмоктувати, вицмоктати — 

вьісасьівать, висосать. 
Вйцмулити—вьшцть, витянуть. 
Вицофати—отобрать, взять на¬ 

зад (предположепия). 
Вицупити — вмтащить. 
Вйцяцькування — (украгиением) 

пспещренае; -ваний—пспещ* 
ревний. 

Вицяцькувати—пспещрпть. 
Вичавки, -вок—вижимки. 
Вичавлювання —вмдавлпванпе, 

отжи манне. 
Вичавлювати, вичавити—1) ви¬ 
жимать, вижать,витиски вать, 
витискать, вьідавлпвать, ви¬ 
давить, отжимать, отжать; 2) 
(о мног.) передавить. 

Вичапати — внтащиться. 
Вичастувати — вьшотчевать. 
Вичахати, вичахнути — ости- 

вать, остить. 

Вичвалати — исходить, вихо¬ 
дить. 

Вичепурити — прибрать, укра- 
сить, разрядить; -СЯ—раз ря¬ 
диться, расфрантиться. 

Вичервонити—окрасить в крас¬ 
ний цвет. [сов). 

Вйчерпання—истощевпе (аапа- 
Вичерпливий-псчерпьів&ющий. 
Вичерпування— исчерпивавйе. 
Вичерпувати, вйчерпати — ви- 

черпивать, вичерпать, исто- 
щать, пстощить, псчерпи- 
вать, исчерпать. 

Вичинка—вичинка, [вичинить. 
Вичиняти, вйчинити-вьічинять, 
Вичитаний—і) вичптаеаий; 2) 

зачптанний. 
Вичитувати, вйчитати—1) чи¬ 
тать, орочееть; 2) вичитш- 
вать, вичитать; 3) (укорять) 
виговари вать,виговорить, от- 
певать, отпеть; 4) зачити- 
вать; пстрепнвать, истредать, 
читая. 

Вичищати, вйчистити — 1) ви¬ 
чищать, вичистить, очищать, 
очистить; 2) оскоплять, оско-*' 
пить, вихолостить. 

Вичищення—вьічпстка* 
Вичікування —вижи данпе. 
Вичікувати, вйчекати (кого, чо¬ 

го и на кого, на що) — ви¬ 
жидать, виждать. 

Вичісування—вическа. 
Вичісувати, вичесати— 1) внче- 

сивать, вичесать; 2) расче- 
сивать, расчесать; -ся — 1) 
вичесиваться, вичесаться; 2) 
расчесиваться, расчесаться 

Вйчіт, -чету—нечисленне, ви^ 
^ численне. 

Вичмихуватися, вйчмихатися-^ 
отфиркиваться, отфиркаться, 

Вичовгати—исшаркать. 
Вичорнити—вичернитьг 

Вичубити —Виштрикати 

Вичубити—оттрепаїь за волоси. 
Вичуди, -дів—при чуди. 
Вичунювати, вичуняти — опра¬ 

вляться, оправиться, виздо- 
равливать, вшздороветь. 

Вичути — 1) ощупать; 2) про¬ 
сяй язать, усльїшать о чем. 

Вичухуватися, вичухатися—І) 
чесаться, почесаться вдоволь; 
^-) оправляться, оправиться 
от болезнп, побоев. 

Вичхатися—вьічихаться. 
Впшалювати—обить шалевкой. 
Вшпарити—обискать все, все 
угли. 

Вишаровувати, вишарувати— 
вимивать, вимить, вичи¬ 
щать, вичистить трепием. 

Вишахрувати—внмошеннпчать. 
Вишептатися—нашептаться. 
Вишеретувати — очистить от 
піелухе. [ной. 

Вишиваний—вишитий, вьіппів- 
Еишиванка—і) вишивание; 2) 

вишивка. [шивка. 
Вишивання — вишивание, вьг- 
Вкшивати, вишити—1) виши¬ 

вать, вишить. В, у квіти, 
Квітами—вишивать цветамн; 

исшить (все). 
В:;шинкувати — распродагь па- 
питки. 

Вишіптувати, вишептати—ле- 
чить, пзлечить заговорами. 

Вишкандибати — виковилять. 
Вишкварити —витопить (жир). 
Вишкварка—1) витопка, вижа* 
рок, виварок; 2) (переносно) 
поедедиш, лоскребок. 

Вишкварювання — виталдива- 
ние, витопка. 

Вишкварювати, вишкварити_ 
вижаривать, вижарить. 

в»шкіряти, вишкірити—(зуби) 
оскаливать, оскалить; -ся_ 
оекаливаться, оскалиться. 

ви ш колений Й. 
Вишколити—вишколить. 
Вйшкреблення — вьіскоблевпе. 
Вишкрібання —вьіскабливанп е, 

вичистка. 
Вйиі[с)крібати, вйш[с]кребти— 

вискребать, вискресть, ви- 
скабливать, вискоблить, со- 
скребать, соскресть. 

Вишкрібок, -бку — вискребок. 
Виш[с|кромадити, -джу, -диш— 

вискресть. 
Вишкрябувати, вишкрябати— 

ви царапивать, вицарапать. 
Вишліф|х]овувати, вишліф(х]у^ 
вати—шлпфовать, вишлифо- 
вать, гранить, вигранять. 

Вишмаровувати, вишмарувати— 
смази вать, смазать, мазать, 
обмазать. 

Вишмигнути — вишмигнуть. 
Вишморгуватн, вишморгнути— 

видерги вать, видернуть. 
Вишневий — 1) вишневий; 2) 

темно-красний. 
Вишник, ВИШНЯК — вишевнпк. 
Вишні, -шень—І) (собир.) впшни; 

2) впшн. дерев’я. 
Вишнівка—(наливка) вишвевка. 
Вишній —Биішіий. 
Вишня—вишня. 
Вишняк, -ка— 1) вишневий сад; 

2) вишневая наливка, (дать. 
Вишпетити — пробрать, отде* 
Вишпиговувати, вишпигувати^ 

вислежпвать. шононить, ви- 
шшіонпть. 

Вишпурлювати, вишпурляти, 
вишпурляти— вьішвиривать, 
виш вирвуть. 

Вишрубовувати, вйшрубитн_ 
вивинчпвать. вивинтить. 

Виштовхувати, виштовхнути—* 
виталкизать, витолкнуть. 

Виштрикати, виштрикнути—ви* 
наливать, виколоть. 
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Виштурхати—в ілтол кать. 
Вишуканий—1) виисканвий; 2) 

изьзсканаьій; 3) вшчурншй. 
Вишуканість — изисканность. 
Вйшуки»-ів-поискп, пзисканпя. 
Вишукування — вписки вапие. 
Вишукувати» вишукати — вьі- 

іїс кивать, в їли екать. 
Вишуміти—отшумєть, (о хмелє) 

вьшетриться. 
Вишумувати—1) (о закваске) ви¬ 
бродить; 2) вьшенпться. 

Вищання—визг, взвизгивание. 
В и щат и—ви зжать. 
Вищати—долаться вьіпзе. 
Вище, нар.—вушє. В. за кого, 

за що, в. ніж хто» що, в* від 
КОГО, чого—вишекого, чого. 

Вищебетати — 1) вищебетать; 
2) вьаболтать, вьісказать. 

Вищевйложеннй — вьішепзло- 
жеїшьш. [численний. 

Вищевйчислений — вишепере- 
Вищезазначеиий — вишеозна- 

ченнип. 
Вищезати, вищезнути — пече- 

зать, почезнуть. [тий. 
Вищезгаданий —вишеупомяпу- 
ВищезлічениЙ —вишеисчислон 

ний. [денвьій. 
Вищенаведсний — вьшзеприве- 
Вищеназваний — вишевазван- 

ньш, вьігаепопменовавний. 
Вищеподаний — вишеизложен- 

ний. [ущелье. 
Вйщерб, -бу—1) зазубрина; 2) 
Вйщерблення-1) зазуСриваоие; 

2) зазубрина. 
Вищерблювати, вищербити — 

визубривать, визубрить;-ся- 
визубрпваться, визубриться. 

Вищий—1) висший; 2) вьгше 
(орал.) Він вищий від мене» 
за мене» ніж я —он вьіше 
меня. [нуть. 

Вйшикнути—вирвать» вищип- 

Вищипувати, вищипати — ви- 
щппивать. вищипать. 

Вищиряти, вйщирити — (зубьі) 
осналивать, оскалить. 

Вищість, -щости—1) превос- 
ходство; 2) более високо© 
положенії е. 

Вияв» -ву, вйява—пронвденпе, 
обваруженпе. 

Виявлений — проявлепний, об- 
наруженншй, от критий. 

Виявлення — 1) обнаруженп^ * 
откритпв; 2) обяпчение, ра* . 
зоблачение; 3) пз’явлевпе; 4) 
оказашіе, проявленпе. 

Виявляти, виявити—1) обнару- 
жпвать, обнаружпть, открьі- 
вать, открить; 2) пзобдпчать, 
изобличпть, разоблачать, ра- 
зоблачпть; 3) (желание) из'а- 
влять, из’явить, проявлять, 
проявить; 4) (помощь) о нази¬ 
вать, оказать. 

ВиявниЙ—облячительньїЙ; улп- 
чптельвий. 

Виявник — обдичитель, уличп* 
тель; -ниця — обличительнд- 
ца. ул її ч птельни ца. 

Виявок,-вку—проявленпе, обва- 
Вйямчити— углубить. [руженив. 
Вияснений—виясаенаьій, уяс- * 
венний. 

Вйясн іти—ороясееть. 
Вияснювання» вияснення—ви- 

ясненпе, раз ясневив, уя-нпе. 
Виясняти, вияснювати, вияс* 
нити—1) вияснять, вияснить, 
уяснять, уяснить; 2) вичи¬ 
щать, прочищать, вичистить. 

Віват—виват. 
Вівернця (шд.)—белка. 
^ і всина-о вс и н ка, овсяное зерно. 
Вівсище — поле, бившеє под 

овсом. 
Вівсюг, -га—овсюг. . 
Вівсяний—овсяний. 
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Вівсяник—овсяний хлеб. 
Вівтар, -ря—алтарь. 
Вівторок, -ті[6]рка—вторнпх. 
Вівці, р. овець—овцм. 
Вівця—овца, [стух) овчарь. і 
Вівчар, -ря—1) овцевод; 2)(на- 
Вівчарик — і) гум. от вівчар: 2) 

(зоол.) бекас. [шить. 
Вівчарити—пасть овец, пасту- 
Вівчарка —овчарка. 
Вїгран, -на—орган. 
Від, предч— от. Ліг від стінки — 

лег к стене (бдиже). Кращий 
віл неї—-красивеє ее, чем она. 
Від усіх більший — больше 
всех. Від трьох, тижнів — 
в продолжении трех недель. 
Від літ—н течение МВОГНХ 
лет. Від берега—со сторони 1 
берега. В ід комори — к амбару, 
со сторони амбара (сесть, 
стать). Спокушуваний від са¬ 
тани— пскушаемьій сатаною. 

Відай —.1) вероятно, должно 
бить, знать (вводн. слово); 
2) знай. 

Відання — І) знавпе; 2) изве- 
стие, песть; 3) ведевие. 

Відати—ведать, знать, (ничать. 
Відбабувати—окончить акушер- 
Відбавляти, відбавити — отба- 

влять, отбавить,убавлять, уба¬ 
вить, уменьшать, уменьшпть; 
-ся — убавляться, убавиться, 
уменьшаться, ум єн вшиться. 

Відбаглуватн—отстоять, вимо¬ 
лить. 

Відбарвлення—1) обесцвечпва¬ 
нне; 2) вицветание. 

Відбарвлюватн, відбарвити — 
обесцвеяивать, обесцветить. 

Відбатовувати, відбатувати — 
отхвативать, отхватить, отре- 
зьівать, отрезать. 

В ід батожу вати, в і дбатбжйтн— 
отстегивать, -гать (кнутом). 

Укр -рос. слоон А. Ніковеький — 8 

Відбенькету вати — отпировать, 
Підбережний—прибрежний. 
Відбиваний—отражаемьій. 
Відбивання—1) (света) отраже- 

ние; 2) {бочки) откупорка, от- 
ку пори ваші е;3) оттпскн вапие. 

Відбивати, відбити — 1) кого, 
що—отбивать, отбить*, отра- 
жать, отразить; 2) (о свете) от- 
ра^кать, отразить; 3) отпеча- 
тивать, отпечатать, оттиспи¬ 
вать, оттпснуть; 4) отколачп- 
вать, отколотить, откупори* 

* вать,отку порить (бочку); -СЯ- 
1) отбиваться, отбпться; 2)от- 
раясаться, бить отражаему; 
3) отпе натинаться, отпеча- 
таться, оттискиваться, от- 
тиснуться; 4) удаляться, уда- 
литься; 5) від кбго и чого— 
отдаляться, отдалиться. 

Відбивний — отражающий, от- 
ражательньїй 

Відбираний — 1) отбпраемий; 
2) от’емлемий. (получение. 

Відбирання—1) отнимание; 2) 
Відбирати, відібрати—1) отби- 

рать, отобрать, ота и мать, 
отнять. В. кому що, в кого* 
що — отой рать, отобрать 
у кого что-нб. Йому віді¬ 
брало мбву—у него ОТІЇЯДСЯ 
язик. 2) від КОГО що—долу¬ 
чать, полу нить, при нп мать, 
при нять. 

В ідбирач—получатель. 
! Відбитий—отраженний. 
Відбитка—оттпск. 
'Відбиток, -тку — оттпск, отпе- 
Відбитт'й—отрюкение. [чаток. 
В і дбі гати —отбегать. 
Відбігати, відбігти — І) від 

чбго—отбегать, отбежать; 2) 
кбго, чбго чуждаться, оста- 

. влять, погинуть; 3) що —те- 
рять, пбтерять что. 
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Відбіжний—центробежньїіі. 
Відбій, -бою — ]) отбой; 2) отра- 
Ж0ВВ0. НЬІЙ. 

Відбірний — отборний; избран- 
Відбіснуватмся — перебеситься. 
Відблиск, -ку—отсвет, отблеек. 
Відблискувати — поблескивать. 
Відболіти—1) проболеть, побо- 
лоть; 2) оереболеть; 3) от- 
ГІШТЬ. 

ВІдборона — оборона, защита, 
отражение. 

Відбороняти, -ся, відборонити, 
-ся—оборонять, -ся, оборо¬ 
нить, -ся, загцпщать,-ся, знщи- 
тптьгся, отбивать, -ся, отбпть, 

-ся (защищая). 
Відбре[и]дати, відбре[и|сти — от- 
бредать, отбрести. 

ВІдбризкуватися, відбризну- 
тися — отбризгиваться, от- 
брьізнуться. 

Відбрикуватися — отбиваться, 
лягаясь. 

Відбріхуватися, відбрехатися— 
отдельїваться, отдедаться , 
ложью. 

Відбубоніти — отбарабанить. 
Відбування — псполневпе, от- 

бьівашіе. 
Відбувати, відбути — 1) отбм- 

вать, отбшть, псаолнять, ис- 
полнпть, отслужпвать, отелу- 
жить; 2) когб — прпнимать, 
прпнять (гостей); 3) заканчп- 
дать, закончпть; 4) отдувать- 
ся, расхлебмвать. А я від- | 
бувай- -а мне расхлебмвать. 

Відбуватися, відбутися — 1) 
испояняться, псполниться,со- 
вершиться; 2) происходить, 
пропзойти, состояться, В. да¬ 
лі — продолжаться. 3) отде¬ 
льїваться, отделаться. 

Відбудова—восстановленпе, ре* 
ставрация. 

Відбудований — восетавовлен- 
нілй. [ний. 

Відбудовний — воестановитель- 
Відбудовник — восстановитель. 
Відбудовувати, відбудувати— 

восстанавливать, восстано- 
вить, отстраивать, отстроить, 
реставрировать; -ся — вос- 
станавливаться, восстано- 
виться. [репараций. 

В Ідбудування—восстановленпе. 
Відбутися, см. Відбуватися* 
Відбуток, -тку— 1) отбьівание; 

2) повинності». 
Відвага—отвага, смелость. 
Відважливий, відважний—от-* 

важний. смелий, удалой, 
доблестньїй. 

Відважність—отважность, сме¬ 
лость, доблесть. 

В і дважувати, відважити — отне- 
шивать, отвесить. 

Відважуватися, відважитися— 
1) отвешнваться, отвесйться; 
2) отважиоаться, отважпться, 
осмеливаться,, осмолиться, 
решаться, решиться. 

Відвал, -лу—отваливаяпе. 
Відвалу вати—спасти, вьілснить. 
Відвалювати, відвалити—1) от- 

валпвать, отвалпть, отчали* 
вать; 2) откалмвать, от ко¬ 
лоть, отрезьівать, отрезать. 

Відвар, -ру—отвар. 
Відвартувати — отдеясурить. 
В ідварювання—отварка. 
Відварювати, відварити—отва* 

рпвать, отварить. 
Відведення—1) отведенпе. от- 

вод; 2) уведенае* 
Відвезення — отвоз, увезенпе. 
Відвернення—предотвращевие. 
Відвертання — 1) отворачпва- 
нпо; 2) от верти на ниє, откру- 
чпвание; 3) вичитание; 4) 
отвлеченне, отвращение. 
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Відвертати, відвернути—1) от- І 
вертьівать, отвернуть; 2) от- 

^ ворачпвать; отвратить; 3) по- 
ворачивать, поворотпть; 4) 

, возвращать, возвратить; 5) от- 
влекать, отклонять, откло- 
нить; 6) вичитать, вичесть; 
(пз плати); 7) отвлекать, от- 
влечь, отвращать, отвратить; 
-СЯ—1) отворачиваться, отво- 
ротиться, отвервуться; 2) от- 
лучаться, отлучиться. 

Відвертий —^откровенний, от- 
крнтий. # [критость. 

Відвертість—открояевность, от- 
Відверчувати, відвертіти, -чу, 

-тиш — отверчивать, отвер- 
теть. 

Відвикати, відвикнути—отви- 
кать, отвикнуть. 

В ідвйклий—отвикш ні, 
Відвнлюватн(ся) — отвплпвать. 
Відвисати, відвиснути—1) от- 
шісать, отвиснуть; 2) свешп- 
ваться, свеситься, повиснуть. 

Відвідати — побивать у кого, 
проводять КОГО. 

Відвідач — иосвтптелт», внзитер. 
Відвідини, -днн, ВІД8ІДКИ, -док 

— иосещенпе, визит. 
Відвідувати, відвідати — ваве- 
щать, навестить, проведи- 
вать, проведать, посеїдать, 
посетить. 

В і двідувач—посетитель. 
Відвійок, -йку—неподновесвое 

зерно. 
Відвільжати—оттаиїзать 
Відвінувати—наделить прида¬ 

ним. . [ность. 
Відвічальність — ответствен- 
Відвічати, відвітити -отвечать, 
Відвіт, -ту—ответ. (ответить. 
Відвічний—извечний, вечпнй. 
Відвіювати, відвіяти — отве- 

вать, отвеять. 

Відводження—отвод, уведенио. 
Відводити, відвести— 1) от- 

водвть, отвесть, уводить, 
увести; 2) отстранять, отстра- 
нить; 3) взводнть, взвесть. 

Відводнення—осушеиие. 
Відвозити, відвезти—отвозить, 

отвезтп, увозить, увезть. 
Відвойовувати, відвоювати — 

отвоевьівать, отвоевать. 
Відволати — спасти, отходить 

(от болезви, смертп). 
Відволікання— отлагательство, 

проволочка, оттяжка* 
Відволікати, відволокти—отта- 

скиватьї оттащпть, оттяги- 

ходпть, вьшечіїть. 
Відволож, -жи—оттепель. 
Відволожувати, відволожит'и— 
делать, еделать влажним; 
-ся—сироть, отсиреть. 

Відволока — отлагательство. 
про вол очка. 

ВіДворі[о]т, -бту — 1) отвраще- 
шіо; 2) вичет, отчислеяие** 
3) оборот, обратвая сторона. 

Відворіть, -роти — оборот, об- 
ратная сторона. 

ВІдворбжуеати, відворожйти— 
отворажи вать, отворожить. 

Відворотний — 1) отвратитель- 
ний, отталкпвагощиЙ; 2) обо¬ 
ротний; 3) обратниіі, пово- 
ротний. 

Відв'язувати, відв'язати — от- 
вязивать, отвязать; -ся—от- 
вязиваться, отвязаться. 

В ідгадка—отгадка. 
Відгадувати, відгадати—1) от- 

гадиг іть, отгадать; 2) отве- 

чать, ответить. 
Відгалуження — ответвленнв. 

вать, оттянуть. 
ВідвологлиЙ—отсирелий. 
В ідволбгнутн — отсиреть. 
Відволодати, відволодйти—от- 



Відганяти —Відданиця 

Відганяти, відгонити, віді¬ 
гнати — отгонять, огогнать. 

ВІдгарбувати, відгарбити—от- 
нимать, # отнять, отой рать, 
отобрать. 

Відгин, -ку—отрижка. 
Відгинати, відігнути-отгйбать. 

стогнуть. 
Відгін, -гону—от гонка, отбоіі. 
Відтушувати, відглу шити — 

1) отглушать, -шить; 2) коло* 
тить, отколотить. 

Відговітися—отговеться. 
В і д г ово рювати, в ідгово ряти, 

вІдговорити — отго наривать, 
отговорпть. [кормлений й. 

В ід годова ни й—у питає її ьі й, от- 
Відгодовувати, відгодувати — 

откармлпвать, откормить. 
Відголос, -су—1) зхо? 2) отра- 
жепие (явлення). 

Відголбс(н)ий — отзвуяньїй, со- 
звучвий. (лосок. 

Відгомін, -мону—отзвук, отго* 
Відгонити — 1) см. Відганяти; 

2) отдавать, припахпвать. 
Відгороджувати, відгородити— 
отгораживать, отго родить. 

Відгортати, відгорнути—1) от- 
гребать, отгресть; 2) отвора- 
чпвать, отворотить. 

Відгоряти, відгоріти—отгорать, 
отгореть. 

Відгострювати, відгострити — 
оттачивать, отточпть. 

Відгризати, відгризти —отгрм* 
зать, -гршзть,от'е дать, от'єсть, 

Відгрймнутися—откликнуться. 
Відгрібати, відгребти ~ отгре- 
бать, отгресть. [голосок. 

Відгук,-ку — отклпк, отзвук, от- 
Відгукувати, відгукати, відгук- 

н у ти—викликать, ви кликать. 
Відгукуватися, відгукнутися— 

1) отклнкатьея, откликнуться; 
2) отражаться, отразпться. 
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Відгулень, *льня —(о животи.) 
притули гп. 

Відгулювати, відгуляти — от- 
влекать, отвлечь. 

Відгулювати ,відгуляти—празд- 
новать, отпраздновать, от- 

В ідгусти—отгудеть. [п п ровать. 
Віддавати, віддати — 1) отда¬ 

вать, отдать; 2) определять, 
оаределпть; 3) видавать за* 
муж; 4) передавать, передать 
кого, что кому; 5) подвергать; 
6) до суду—продавать, про¬ 
дать суду; 7) теплеть, поте- 
плеть; 8) (хвалу) воздавать, 
воздать. В • богові душу — 
умереть. В. ПОКЛІН —ПОКЛО¬ 
НИТЬСЯ. В^ ДО друку—отдать 
в печать. В. на рішення— “ 
предоставлять решенпю* 

Віддаватися, віддатися—!) от- 
даваться, отдаться; 2) за КОГО 
*—виходить, вмити замуж; 3) 
Кому — передаваться, пере¬ 
даться кому, куда; 4) в чо¬ 
му—отражаться, отразиться. 
виражаться, виразиться, пе¬ 
редаваться передаться. 

Віддавлювати, віддавити — от- 
давлпватв, отдавить. 

Віддавна, пар,—издавна. 
Віддалеки, нар,—падали, вдали. 
Віддалений—отд алейний. 
Віддаленість—отдалеппость. 
Віддалення—1) раестояние; 2) 

отдаление, удале виє. 
Віддалі, віддалік, нар.-поодаль. 
Віддаля, пар.—вдалеке, вдалио 
Віддаляти, віддалити — отда- 

лять,отдалпть,удалять,-лпть. 
Віддаль, -ли—і) расстоянпе, 

^ дпетандпя; 2) даль. На в-лі— 
в отдаленип. 

Відданий—1) отданньїй; 2) пре- 
дав ний. 

Відданиця—невеста. 
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Відданість—преданность. 
Віддання — 1) отдаоие, отдача; 

2) вьіход замуж, 3) ДО суду— 
иредание суду. 

Віддаровувати, віддарувати — 
отдаривать, отдарпть. 

Віддаток, -тку—отдача 
Віддача—1) отдача; 2) отра- 
жение (удара, наир.). 

В ІД де ртиЙ—отодран ни й. 
В іддивитися — насмотреться. 
Віддимати, віддути, -дідму— 

1) отдувать. отдуть; 2) випя- 
чивать, вьіпятпть(губу,напр.). 

Віддирати, віддерти, відідрати- 
отдирать, отодрать, отривать, 
оторвать. 

Віддих, -ху — дихание, вздох. 
Віддихати, віддихати, відіт[д]- 

хнути — 1) переводить дух, 
отдигааться; 2) отдьіхать, 
-дохнуть; 3) дишать, по¬ 
лишать. 

Віддиховий — дихательнмй. 
Віддихуватися, віддихатися — 

переводить, перевести дух. 
Віддівувати—прожить девичью 
жизнь. 

Віддієслівний — отглагольний. 
Відділ, -лу— 1) отдел, отдепе- 

ние; 2) отряд; 3) отделенпе, 
факультет. 

Відділення—отделенне. 
Відділок, -лку—отделение, от¬ 
дел. В. вагону — отделение, 
купз вагона. 

Відділяти, відділити — отде- 
л ять, отделить, уделять, 
уделить. 

Віддубасити — отколотить, от¬ 
дуть. 

Віддувати, віддути, -дідму—от¬ 
дувать, отдуть 

Віддухопелити—отколотить. 
В і ддушувати,-шую, віддушити, 

-шу—отдавливать, отдавить. 

Віддяка — 1) благодарность; 
2) отплата, возмездпе, воз* 
даяние. 

Віддячувати, віддячити (кому) 
—І) благодарить, отблагода- 
рпть; 2) платить, отплатить 

Віденський—венский. 
Віденець, -нця, ж. -нка — зе- 

иец, венка. 
Відерник—1) ведерник; 2) мера 

посуди в 1 ведро. 
Відерце, -ця —ведерко. 
Від'ємний—!) вьічитаемьій; 2) 

отрпцательньїй. 
Від’ємник, -ка — в ьі читаємо©. 
Віджалувати—1) дать; 2) пожа* 

ловать. 
Віджартовуватися, віджарту^ 

ватися — отшучпваться, от- 
шутиться. [гнать. 

Віджахнути — отпугеуть, ото- 
Віджахнутися — отскочить 

в ужасе, непу ге. 
Вїджбурювати, віджбурити,від- 
жбурнути — отшвиривать, от- 
шнирять, отшвирнуть. 

Відживати, віджити —1) ожи¬ 
вать, ожить; 2\ отжпвать, 

. отжнть [вить 
Відживити—ПОДКОрМИТЬ, ОЖЕ* 
ВІДЖІ1В1ТИ—ожить, [крешевие 
Відживлення — ожпвление,вос* 
Відживляти, відживити—ожи¬ 

влять, оживить, воскрешать, 
воскреснуть;-ся-оживлятьса, 
оживиться. [шип. 

ВІДЖИЛИЙ — оживший, отжпв* 
Віджимання — (белья) вижима- 

ние. вижпмка 
Віджимати, віджати — вілкру- 

чпвать, викрутить (белье), 
вижимать, вижать. 

Віджннати, віджати—отжинатьт 
итжать; -СЯ—отжинаться, от* 

Віджиріти—отжиреть. Іжаїьса. 
( Віджувати—отжевать 



Відзвичаєний—Відкидання І ^ 

Відзвичаєний — 1) отвьікший; 
2) отученний. 

Відзвичаювати, відзвичаїти_ 

Відіп'яти отстегцуть, отвязать. 
Відірваний—оторванний. 
Відіслати—1) проспать, 2) ото- 

отучать, отучить; -ся—отвьі- 
кать, отвикнуть. (веіі), кряж. 

Відземок, -мка—ствол (до вет- 
Відзнватн, відізвати — отзм- 

вать, отоззать;-ся—отзілзать- 
ся, отозватьея.. 

Відзивний—отзмвчивий. 
В і дайме; к, -мку—огзимье. 
Відзимувати — перезимовать. 
Відзнака—-1) отличие, особен- 

ності», знак, отметка; 2) озна¬ 
менованії о. 

Відзначати, відзначити—І) от- 
мечать, отметпть, ознамено- 
вьівать, озоамееовать; 2) от- 
личать, отличпть, удостап- 
вать отличия. 

В ідзначатися, відзначитися— 
1) обозначаться, обозначпть- 
ся; 2) отличаться, отличить- 
ся, видедиться, бить отме- 
ченним. [отлпчие* і 

Відзначення—1) вьіделенпе; 2) 
Відзолювати, відзолити—І) щ©- 

лачнть. вьпцелочнть; 2) ви- 
мучивать, вимучить. 

Біди (назв, букви)—веди. 
Віді—должно бить, знать. 
Відібрання—отобраяие. 
Віді|о|гравати, віді[о]грати — 

играть, сшграть, отитривать, 
отиграть, -СЯ—отьігр зваться, 
оти граться. 

Відійманий — 1) от'емлемшй; 
2) отиамаемий. [тание. 

Відіймання—отнимание, вьічи- . 
Відіймати, відійняти — отнп- 

мать, отнять. 
Відійти, ем. Відходити. к 
Відімщати, відімстити—отом- 

їдать, отомстить. 
відімщення—отомщение. 
біді пріти, -рію—отопреть. 

спаться 
Відітідіхиути — 1) издохнуть; 

2) отдохйуть. 
Від'їдатися, від'їстися — от- 

едаться, от'есться, откармли- 
ваться. откормиться. 

Від’їжджати, від’їхати—ОТ ез* 
жать, от'ехать, отбьівать, 
отбить. 

Від'їзд, »ду — от’взд, отбьгтне. 
Від’їздити, від’їхати—1) от'ез- 
жать, от'ехать; 2) уеяжать, уе^ 
хать. 

Від’їз(д)нйй — І) от езжяп; 2) 
прощальний, на от’езде. 

Від’їсти—от'ость. 
Відказ, -зу—ответ. 
В і д казови й—ответньї д. 
В і дказувати, в і дказатн—отве - 

чать, ответить, возражать, 
возразить, 

Відказуватися, відказатися— 
отго вари ватьсл, отгово р и ть- 

Відкалатати—отавонить. |ся. 
Відкараскуватися, відкараска- 
ТКСЯ—отделиваться, • долать¬ 
ся, отвязиваться, отвлзаться. 

Відкасуватися, відкаснутися— 
1) отставать, отстать; 2) от- 
називаться, отказаться. 

Відкачувати, відкачати—отка- 
чивать, откачать. 

В1 дкашлюпатися, в І д каш л я - 
ТИСЯ— откашливаться, откаш- 
ляться. 

відки, відкіль, відкіля—откуда, 
отколе, О'ГКОЛЬ. В ід кіл ьсь, 
відкілясь—откуда-то. Не маю 

(платити)—не пз чего (пла¬ 
тать), нет средств. 

ВІДКИД, -ду—скат, скло в 
Відкидання—1) непрнятие, 2) 

отбрасинание. 
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Відкидати, відкинути—1) отки- 
дивать, откинуть, отбраси* 
нать, отбросить, отш вири¬ 
вать, отшанрнуть. В-ти ноги 
—умереть. 2) отвергать, от- 
вергнуть. отріщать. 

Відкидатися, відкинутися — 
1) откпдьіваться, отбраси- 
ваться, отброситься; 2) від 
кого, кого—отстравяться, от- 
страниться, отказьіваться, от¬ 
казаться, отрекаться. отречь- 
ся; 3) в чому — отражаться, 
отразиться; 4) отвергаться, 
бить отвергнутим. 

Відкинений—1) отброшевний; 
2) отиергнутий. 

Відкинення—отвергаїше, отре- 
ченяе. 

Відкинутий —1) отброшенннн; 
2) отвергнутий. 

Відклад, -ду—1) отложение; 2) 
откладиванпе, проволочка. 

Відкладання — 1) отложение; 
2) откл а диванне, оторочка. 

Відкладати, відкласти—1) от- 
кладивать, отложить; 2) от- 
менять, отменить; 3) отера* 
чпвать, оторочить. 

Відкладення — оторочка, отла- 
гательство. 

Відкладний — откладьіваемьій. 
Відкланюватися, відкланятися 

—откланиваться, откланяться. 
Відклепати, -паю—отклепать. 
Відклик,-ку— отзнв. 
Відкликання—отозпанпе. 
В ідкликан ня —отаивание. 
В ід кл и кат и, в І дклй кати —отз и * 

вать, отозвать;-СЯ—отзьшать- 
ся, отозваться, отклпкатьея, 
отклнквуться. 

Відкличний—отзивниіі. 
Відклі[о|н, -лону—откловенпе. 
Відклонятиея, відклонитися— 

кланяться, поклониться. 

Відклякнути—отойти (об око- 
ченевших Настях тела). 

Відклястися (чого, від чого)— 
отпереться от ч.-л. клятвой. 

Відколи—1) с каких пор, от¬ 
коле, отколь. В. не бачилися 
—С каках пор не вплелись? 
2) с тех пор как. В. світ— 
от сотвореная мира. В. живу 
—сколько живу. В. себе па¬ 
м’ятаю—с тех пор как себя 
помию. 

| ВідколншніЙ — очень давнпй. 
Відколупувати, відколупати, 

в і д ко л у пнути — отковьі ривать, 
отковирять, отковирнуть. 

Відколювати, відколоти—отка- 
ливать, отколоть, отщепли- 
вать, отщеплять, отщепить. 

Відколядувати — отколядовать. 
В ідкопйлити-оттопирить (губу). 
Відкопування — откаоипание. 
Відкопувати, відкопати—отка¬ 

пи вать, от копать, виривать, 
вирить. 

Відкорковувати, відкоркувати 
—откупоривать, откупорить, 
витяги вать пробку. 

Відкоркування—откупорка. 
Відкотистий — отяожной, отво- 

роченіши. 
Відкочувати, відкотити—отка- 

тьівать, откатить. 
Відкочувати — откочевать. 
Відкрадатися, відкрастися — 
уходить, у йти украдкой. 

Відкраювати, відкраяти—отре- 
зивать, отрезать. 

Відкреслювати, відкреслити— 
отчеркивать,* отчерктіуть, от- 
черяивать, отчертить. 

Відкривати, відкрити—открм- 
вать, открить, обнаружпвать, 
обмару жить. [вен ний. 

Відкритий —откритьш, откро- 
Відкриття—откритие 
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Відкришувати, відкришити — ] Відлига—оттепель. [реть. 
открашнвать, открошить. Відлигнути—лотеплеть, отси- 

Відкрутень, -тня — отиертка. Відлинути—І) отлететь; 2) от- 
Відкручувати, відкрутити — хяьіиуть 

1) откручявать, открутить; 
2) отвинчивать, отвивтить. 

Відлипати, відлипнути -отди- 
иать, отлппнуть. 

от вертьі вать, отзернуть. 
Відкручуватися, відкрутити¬ 

ся— 1) отвертьіваться, отвер- 
нуться, отвпнчпваться, от- 
виптиться; 2) отдельїваться, 
от долаться. 

Відкуп, -пу—1) викуп; 2}откуп. 
Відкупляти,-ся, відкупити,-ся - 

откупать, -ся, откупить, -ся, 
викупать, -ся, викупить, -ся. 

Відкупне, -ого - викупная плата. 
Відкупний—откупной. 
Відкупник — откушцнк, -ниця 

— откуп хцица. 
Відкушу [сю] вати, відкусити— 

откусьівать, от ку сить. 
Відлазити, в і длізти—отползать, 
отползти. 

Віддам, -му — 1) откалшвание, 
отлом ка; 2) осколок, отколов¬ 
итеся часть; 3) фракция, 

відламок, -мку — осколок, от- 
ломок. 

В і дламу ватн, відламати—отла- 
мьівать, отломать, отл омить, 

В ідлатати —отколотить. 
Відлаюватися, відлаятися—от¬ 

ру гиваться, отругаться. 
ВІдлеглий — 1) отстоящии; 2) 

отдаленнші. 
ВІдлеглість—1) расстояние, от- 
даление; 2) отдалепность. 

Відлежувати, відлежати—отле- 
жпвать, отлежать, пролежи- 
вать, пролежать. [скочить. 

Відлетіти—1) отлететь; 2) от- 
Відлив, -ву—отлив. 
Відливання — отлпвка, отлив. 
Відливати, відлити—отливать, 

ОТЛИТЬ. 

В і дл ИП Л И Й—отл И Ц ш и ії. 
Відблиск, -ку—отблеск. 
Відличка—знак, отметка. 
Відліг,-догу—огмашка, отмашь. 
На відлі(г)—наотмашь. 

Відліплювати, відліпити —от- 
леплпвать, отлеппть. 

Відліт, -лету—отлет, удетааие. 
Відлітання — отлетанпе, от лет. 
Відлітати, відлетіти—1) отле- 

тать, отлететь; 2) отскаки- 
вать, отскочвть. 

Відлітний—отлетний. 
Відлічувати, відлічити—1) от- 

спптьівать, отсчитать; 2) вьі- 
читьівагь, ви честь. 

Відлога—капюшон. 
Відлбм, -лбму—отлом.. 
Відломлювати, відломити—от- 
ламьіиать, отломить. [мок. 

Відломок, -мку—отломок, обло- 
Ві дл у ка — отлучка, отлу ченпе. 
Відлуплювати, відлупити — 

1) отлупливать, отлупить. от- 
ковьіринать, отковирлть; 2) 
отяубасить, отколотить. 

Відлупування —отщепление. 
Відлупцювати—отлу пить. 
Відлучання — 1) разлучение, 

отделенпе; 2) (ребенка от 
груди) отнимание, отлучка. 

Відлучати, відлучити — отлу- 
чать, отлучить, отдедять, 
отделпть. [лучка. 

Відлучення — отлученпе, от- 
ВЦдлучи иЙ—отдеденний, отде- 

лпвшийся. 
Відлущування - отчистка. 
Відлюдний-1) отшельнический, 

уедипенний; 2) нелюдимий. 
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ВІДЛЮДНИК, відлюдок,-дка, від¬ 
людько— 1)* отшельнпк, за¬ 
творник; 2) нелюдим. 

Відлюдницький — отшельниче- 
скпїі, затвориический. 

Відлюдно — уединенно. В. жи- 
'ГІІ — особняком жить, у сли¬ 
няться , 

В і дл ютову вати, відлютувати — 
1) отпапвать, отпаять; 2} 
{сов. в ) перезлиться; -СН—1) 
отпаиваться,отпалться; 2)пе¬ 
резлиться. 

Відлягти, -ляжу — отлечь. 
Ві дляск, відлясок, -ску—от го¬ 

лосок, ахо. 
В і д мага — отговорка. | 
Відмагання—отказьі, отговорьі. 1 

ота и рате льства. 
Відмагати, відмогтй — отни- 
мать, отнять. 

Відмагатися, відмогтися -1) от- 
говариваться, отговориться, 
от називаться, от казаться, от- 
пяраться, отпереться; 2) ог- 
доливаться, отделаться, из- | 
бавляться, іізбавпться. 

Відмайструвати — смастерить. 
Відмалювати — нариеовать. 
Відмалюватися — отразптьс я. 
В і дма н і жити—откояот ить, от- 
дуть. 

Відманювати, відманити—от- 
манивать, отманпть. 

Відмахувати, -ся, відмахнути, 
„СЯ — отмахпваться, отмах- 
нуться. 

Відмежовувати, відмежувати- 
отмежевивать, отмежеватц 
отграничи вать, отгранпчпть. 

Відмежування — отмежевание. 
Відмерзати, відмерзти—отмер-, 

зать, отмерзнуть, оттаивать, 
оттаять. 

Відмивати, відмити—отмивать, 
отмить. 

Відмикати, відімкнути—отпп- 
рагь, ОТПереТЬ. 

Відмикачка—отмичка. |няться, 
В і дмііку вати-отлии пвать, у кло- 
Відмикати , відім’яти — отмп- 

нать, отмять. 
Відмирати, відмерти —і) уми¬ 

рать, умереть; 2) отмирать* 
отмереть. 

Відміль, -міли — мель, от»ель. 
Відміна — 1) впдоазмененпе, 

измевенпс, перемена; 2) от- 
лпчпе, особенность; 3) вари- 
аит: 4) обменньїіі викуп; 
5) чудовище, урод. 

Відмінений —отмена. 
Відмінковий—падежнии. 
ВІДМІННИЙ —.особенньш, 0ТЛИЧ- 

нии. оіличительньїй, отмен- 
ний. 

Відмінні сть— разлпчп е, отлп чи- 
тельность. 

Відмінок, -нку—1) сорт, вид; 2> 
(гро>м.) падеж; Ь) см. Відміна* 

Відмінювання — склоненпе. 
Відміняти, ВІДМІНИТИ—1) перо- 
менять, переменить, видоиз- 
менять, видопзмеиить, пз- 
менять, нзменить; 2) (%рпм.) 
склонять, спрягать; 3) ооме- 
кивать, обменять; *СЯ~“пзмо- 
пяться, и зметіться, впдо- 
нзмсняться, видопзмепптьсл. 

Відмірювати, відміряти, відмі- 
рити—отмер о вать, отмер ять, 
отмерить. , З 

Відмітати, відмітувати, від- 
мести —1) отметать, отмести; 
2) ото рас ііі вать, отброспть. 

В і дміту ва н и й —отметшваем ьі и. 
Відмічати, відмітити огмечать, 

отметпть. 
Відмова-1) отказ; 2) ответ: 

3) отговорка. 
Відмовка—отговорка. { ! 
Відмовлення—отказ. 
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Відмовляти, відмбвлювати, від¬ 
мовити — 1) отвечать, отве- 
тить, возражать, возразпть; 
2) отговаривать, от говорить; 
о) отказивать, отказать; 4) 
пропзноепть, пронзнесть: 5) 
заговаривать, заговорить (от 
болезни). 

Відмовлятися, відмалюватися, 
відмовитися — отказьіваться, 
отказатьси, отго вириваться, 
отговориться. 

Відмовний — 1) ответньїіі; 2) от- 
рпцатол ьн ьг й, отказн ьі й. 

Відмокати, відмокнути —отмо* 
кать, отмокнуть, 

В і дмо л одже ни я —омолажпванпо. 
В ідмолоджувати, відмолодити — 
омолажпвать, омолодить. 

Відмолодіти—помолодсть. 
Відмолочувати, відмолотити— 

отмолачивать, отмолотить. 
Відмолювати, відмолити —отма- 

ливать, от молить. 
Відморбжувати, відморозити— 
отморажииать, от морозить. 

Відмотувати, відмотати—отма- 
тивагь, от мотать. 

Відмочувати, відмочити—отма- 
чивать, отмочить. 

Відмуровувати, відмурувати— 
1) разбирать, разобрать ка¬ 
мей ну ю стену; 2) отго раж п - 
вать, отгородить стеной. 

Віднаджувати, віднадити—от* 
важивать, от валить; -ся—от- 
важипаться, отвадиться. 

Віднаходити, віднайти — отьі- 
скивать, отискать. 

Віднесення —отнесенпе. 
Відник-1) водоем; 2) водник. 
Віднимання—вичитание. 
Відннмати, відняти—1) отвп- 
мать, отнять, отойрать, ото- 
брать; 2) вичитать, вьічееть. 

Віднині—отньїне, с отих йор 

Віднова — 1) обновление; 2) во- 
зобновление. 

Відновлений — возобношіенішй, 
восстаиовленнни. 

Відновлення—І) обповление; 2) 
(в правах) возобновленао, вос- 
становлеиие. 

Відновлюваний — возобновдяе- 
мий, восстаиовляемий. 

Відновлювання — возобновле- 
нпе, восстаиовленпе, реста- 
врацпя. 

Відновляти, відновити — 1) 
обновлять, обновить; 2)возоб- 
новлять, возобиовить, рестав- 
рировать; -ся — 1) обнов¬ 
ляться, .обновиться; 2) возоб- 
новлятьея, возобновиться. 

Відновний — І) возобиовитель- 
ний; 2) восстановительний. 

Віднога —1) (юрм) отрог; 2) ру¬ 
кав, разветвление. 

Відносини, -син — отиошенпя, 
отвошение. 

Відносити,віднеспі—1) до чого 
—относить, отнестл; 2) при¬ 
уроч** вать, приурочить; 3) 
уносить, унесть. 

Відносний — отвоситеяьеьій; 
-но —относнтельно. 

В і дносн ість—относнтельвость* 
В ідиошення—отаошение. 
Відозва—воззвание, обращенпе, 

ирпзьів. 
Відоймитн, -му, -меш, прош. 

ер. -мив—отнять# 
Відокремлений — лзолироваа- 

ний, обособленішй. 
Відокремлення—І) вшдсление, 
обособлсвие; 2) отдельность, 
отделение. 

Відокремлювати, -ся, відокре¬ 
мити, -ся—І) ішделять, -ся, 
вьіделить, -ся, отделять, -ся, 
*лить,-ся, обособлять, ся,'бить, 
-ся, 2) у оди а ять, -ся,-вить-ся. 

12^ Відокремник —Відпльовувати 

Відокремник, -ка—изолятор. 
Відом, -му и -ма — ведеиие, 
знанпе, сведение. Без мбго 
відома — без моего ведома. 

Відомий—1) пзвестний, водо¬ 
мий, вести мий; 2) от'явлен- 
ний, за водомий; - мо—пзвест- 
но,. вестимо, знамо. 

Відомість — ]) сведение, знанії а; 
2) вед ом ость; 3) известне; 
4) пзвестность. 

Відорювати, відорати—отпа.хп- 
вать, отоахать, 

Відосередковий, відосередній — 
центроОояспьій. 

Відосібнити — іізолцровать. 
Відпадати, відпасти—отпадать, 

Отпасть. 
Відпадок,-дку-остаток, отброс. 
Відпаковувати, відлакувати - 

рас па ко ви вать, распаковать, 
отку пори вать, отку порить. 

В ід п а л е ни Й—отожже н ньі й. 
Відпалювати, ві дпалйти — отжп- 

гать, отжечь. 
Відпанувати — отбарствовать, 
окопчять госоодствовать. 

ВІдпаріти—оттапть. 
Відпарювати, відпарити —1) от- 

парпвать, отпарить; 2) ви* 
.сечь, побить. 

Відпасати, відпасти—випасать, 
випасть. [зать. 

Відпаювати — отдешіть, отре- 
Відпекуватися, відпекатися — 
отделиваться, отделаться, из- 
бавляться, нзбавиться. 

Вїдпечатувати, відпечатати — 
отпечатідвать» отпечатать. 

Відпивати, відпити—отппвать, 
отппть; -ся—напиваться, на¬ 
питься (вдополь). 

Відпилювати, відпиляти -отпи- 
ливать, отпп лить. 

Відпинати, відіп’яти—отстеги- 
вать, отстегнуть, отвязмвать. 

Відпирати, відіпрати — отмьі- 
вать, отмить, отстиривать, 
отстирать. 

Відпирати, відперти—І) отпи- 
рать, отпереть; 2) относить^ 
оте ести; 3) отражать, -зпть. 

Відпис,-у—1) ответ, отписка; 2^ 
Відписка — отписка. [когтия. 
Відпис ний—ответаий. 
Відписувати, відписати—І)от- 

ппсивать, отписать, отвечать, 
ответить; 2) завощать, оста¬ 
влять, оставить, отказьівать, 
отказать по завещанию. 

Відпитувати, відпитати - рас- 
спрашивать, расоиросить. 

Відпихати, відіпхнути—1) от- 
пихи вать, отпп х путь, оттал- 
кпвать, оттолкнуть; 2) от- 
теснять, оттосипть. 

Відплазовувати,відплазувати— 
отпалзивать, отползти. 

Відплата—1) отплата, возна- 
гражденпе, воздаянпе; 2) воз- 
мездие, отмщенпе. 

Відплачувати, відплатити—1) 
отплачивать, отплатпть, воз* 
награясдать, вознаградпть; 2) 
воздавать, воздать, отомщагь. 
отомстить. ІЗ) отлив. 

Відплив, -ву —1) псток; 2) сток; 
Відпливати, відпливти, відпли¬ 
нути— отп.швать, отплить. 

В ідпл і тати, відплестй—от нас¬ 
тать, отплость. 

Відплутувати, відплутати—от- 
путьшать, отпутять; -ся—от- 
пу тьтваться, от путаться. 

В і дплюскувати, відплюскати, 
відплюснути — отдлеекпвать. 
отплеснуть. 

Відплющувати, відплющити — 
(гдозп) раскривать, раскрить. 

Відпльовувати, -ся, відплюва¬ 
ти, -ся,відплюнути, -ся—от- 
плевмвать, -ся, отплевать, -ся. 
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Відповзати, відповзти—отпол- 
зать, отползти. | ний. 

Відповідальний — отвстствен- 
Відповідальний—ответчпк; -ни- 
ця—ответчица. | в ость. 

Відповідальність — ответствен- 
В ідпов і дан н я —ответ. 
Відповідати, відповісти—1) от- 

печать, ответить; 2) («гаю, в.) 
соот ветст вовать. 

Відповідач, -ча-ответчик; -ка— 
ответчяца. 

Відповідний—1) соответствен- 
вий; 2) прилнчньиі; 3) ответ- 
ний. Відповідно до чого— 
соответственно чему, со- 
обрално с чем. 

Відповідник—ответчпк. 
Відповідниця—ответчица. 
Відповіді! ість—соответствие. 
Відповідь, -ди—ответ, 
Відповіщати, відповістити — 

рассназивать, рассказать. 
Відпозивати—отсуднть. 
Відпокутувати — искупить по- 

каянпем 
Відполіскувати, відполоскати— 

отмьівать, отмьіть. 
Відполовинити —ОТПОЛОВИНИТЬ. 
Відпомп(ов)ування — откачива- 
шіе. 

Відпорний—отпорішіі,сопротп- 
вительньїй, В-а сила — сила 
сопротивленпя, 

Відпорскати,. відпорснути—от- 
брьізпівать, отбрьізнуть. 

Відпорювати, відпороти — от- 
наривать, отпорозь, (вение. 

Відпочивання - отдьіх, отдохно- 
Відпочивати, відпочити—огди- 

хать, отдохнуть. 
Відпочнвник, -ка — отдьіхаю- 
щий (в доме отдьіха). 

Відпочин, відпочинок—отдих. 
Відпоювати, відпоїти — отпа- 
явать, отдовть. 

Відправа — 1) богослужевпє, 
сяужеяпе; 2) от пуск; 3) от¬ 
ії равлєние, снаряжение. 

Відправляти, відправити — І) 
от правлять, отправить, отсьі- 
лать, отослать; 2) (служащи.п 
рассчитьівать, рассчятать, 
удалять, удалить; 3) отпра- 
влять (службу), отой ват ь, от- 
бьіть; 4) с о вершать, совер- 
шпть богослужебний обряд. 

Відприск, -ку—отнрьіск. 
Виприскування — отщепленяе. 
Відпровадження — 1) вровожа- 

нпе, препровоасдение; 2) от- 
вод, спуск. 

Відпроваджувати, відпровади* 
ти—1) оторавлять, отправить, 
отсьілать, отослать; 2) про¬ 
водить, провестп, отводцть, 
отвестп; 3) спроважввать, 
спровадить. 

Відпровідний—отігравной, 
В і дпроду вати, відпродати—пе¬ 

репродавать, переиродать. 
Відпрохувати, вїдпрохати, від- 

ирошувати, відпросити-от- 
пра питать, от просить. 

Відпрошуватися, відпросити¬ 
ся— 1) отказиваться, -заться 
(от чести, от приглашения); 
2) отарашиваї ься, -проситься. 

Відпрягати, відпрягти—отаря- 
гать, отпрячь. 

Відпрядати, відпрясти—отпрл- 
дагь, оторясть. 

Відпрядки, -ків—отпрядьішп. 
ВідпусКр -Ку—І) отпуск; 2) сч. 
Відпустка. 

Відпускати, відпустити—1) от¬ 
ії у екать, от пустить; 2) осла- 

% блять, ослабить; 3) разрешать, 
разрешпть от грехов. 

Відпус(к)ний — отпускноіі, 
увольнительїшй. 

ВІ дпуС{ К І н и к — отпускн к к. 

Відпуст,-ту—1)отпуст; 2)отпу- 
щение (грехов), 

Відпуститель — отпускающий. 
Відпустка—отпуск. 
Відпущення —отпущение. 
Відрада—1) отрада, утешевие; 

2) отсоветивашіе. [ниє. 
Відраджування — огсоветива- 
Відраджувати, відраджати, від¬ 

радити—отсоветьшать, отсо- 
ветовать. 

Відрадісний, відрадний—отрад- 
ниіі, радостний. 

Відрадіст ь—отрада. 
Відразу, пор.— сразу, вдруг. 
В і драл ити—отбороздить. 
Відрами, нар,—поведерно. 
Відраховування — отчисление. 
В і др а ховувати, в і дра ху в ат и — 

отечитивать, отечитать, от- 
чп слать, от числить. 

Відраювати, відраяти—отсове- 
тьівать, отсоветовать. 

Відрекомендовувати, відреко¬ 
мендувати — отрекомевдовьі- 
вать, отрекомендовать; -СЯ — 
отрекомендовшваться, отре- 
комендоваться. 

Відречення—отречение. 
Відрив, -ву—отрьів. 
Відривання —1) отривание; 2) 

отторжение. 
Відривати, відірвати — отри- 

вать, оторвать, отторгать, от- 
торгнуть, уривать, урвать; 
«■ся—^отриваться, оторваться. 

Відривний—отривной. 
Відрйвчастий — отривистий, от- 

рьівочний. 
Відриг, -гу—отрижка. 
Відригати, -ся, відригнути, 

-ся—отригдвать, -ся, стриг¬ 
нуть, -ся. 

Відринути—отхлннуть. 
Відріз, -зу—1) отрез; 2) уча- 
Відрізан — отрез. [сток, надед. 

Відпуст—Відрочувати . 

Відрізання — отрезивание, от- 
отрезанье. 

Відрізнення—1) отличение; 2) 
отделение. 

Відрізний—отмежованпьш. 
Відрізний—отрезиой. 
Відрізнювання—І) отличение, 

различенпе* 2) вьідел, виде- 
ление. 

Відрізняти, відрізнити—1) от- 
делять, отделить; 2) виде- 
лять, виделить; 3) отлпчать, 
отличить. 

Відрізування — отрезивание. 
Відрізувати, відрізати, відрі¬ 

зати— 1) отрезивать, отре- 
аать; 2) {іполько сОЬ. в.) резко 
ответить. 

Відрікання—1) ответствование; 
^ 2) отпирательство. 
В ідрікати , відректи—отвечагь, 

ответить. 
Відрікатися, відректися — от- 

рекаться, отречься, откази¬ 
ваться, отказаться, отпп- 
раться, отпероться. 

Відро—ведро. 
Відробіток, -тку — отработок 
Відроблений — отработаннии. 
Відробляти, Відробити —отра- 

батіавать, отработать. 
Відрб[іІбок, -ібку — отработок 
Відроджений — возрождеашлй, 

обновленпі.ііі. 
Відродження — возрожденпе. 
Відроджувати,'-ся, відродити, 

-ся—воерождать, -ся, возро- 
дпть, -ся. 

Відродок, -дка—виродок. 
Відростання—отростание. 
Відростати, відрости — отро- 

стать, отрости. 
Відросток, -тка—отросток. 
Відречення—оторочка. 
Відрочувати, відрочйти — от¬ 

орочи вать, отерочить. 



Відруб—В і делона 126 

Відруб, -бу—отруб. [бленний. 
Відрубний—отдельний, обосо- 
Відрубний—отрубной. 
Відрубність—отдельность. На¬ 
ціональна в.-—націю пальная 
обособленность. [зок. 

Відрубок, -бка—отрубок, отре- 
Відрубуватиг відрубати—1) от¬ 

ру бать,отрубить, отрезьівать, 
отрезать; 2) (только сов. в.) 
резко ответпть. 

Відрух, -ху — рефлекс. 
Відряджати, -ся, відрядити у 

-СЯ — отряжать, -ся, отря- 
дить, -ся, отправлять, -ся, 
отправить, -ся, (от)команди- 
ровьівать, -ся, (от)командиро- 
вать, -ся. [мандпрование. 

Відрядження—отправление, ко- 
Відрядковий — построчний. 
Відрядний — сдельньгй; -но— 

едельно. 
Відсаджувати, відсадити — от- 

саживать, отсадить. 
Відсапатися—отдвішаться, пе¬ 

ревести дух. 
Відсапування—отдьішка. 
Відсапувати, відсапнути — пе¬ 

реводить, перевести дух. 
Відсапувати, відсапати — от- 
пальївать, отполоть. 

Відсахнутися — отшатнутьси, 
отстравиться. 

Відсвіжений—освежешшй. 
Відсвіжувати, відсвіжити — 

освежать, освежнть. 
Відсвіт, -ту—ото лоск, отсвет, 

отражение. 
Відсвічувати, відсвітйти — от- 

свечивать, отражать, отра* 
вить; -СЯ—отражаться, отра- 
заться, отсвениваться, отсве- 
титься. 

Відсвяткувати—отпраздновать. 
Відселяти, відселити—отделять, 
отделпть, виселять, -селить. 

Відсердитися —пересердиться, 
отойти. 

В ідей, пар.—отеюда. 
Відсиджувати, відсидіти — от¬ 

ой жив&ть, отсидеть. 
Відсилання—отправление. 
Відсилати, відіслати—1) отси- 
лать, отослать; 2) отказьівать. 
отказать (прислуго). 

Відсилач, -ча — отправитель. 
Відсипати, відсипати—І) отси- 

пать, отейпать, отмерпвать, 
отмерить; 2) отлпвать, отлііть 
(борщ, суп). 

Відсисати—отеасьівать. 
Відсихати, відсохнути — отси- 

хать, отсохнуть. 
Відсі, пар.—отеюда. 
Відсів, -ву—отсев. 
Відсівання—отсеи ванпе. 
Відсіватися, відсіятися—отсе- 

ваться, отсеяться. 
Відсідати, відсісти — отседать, 

отсесть. 
Відсікати, -ся, відсікти, -сп¬ 

оте екать, -ся, отсеяь, -ся. 
Відсіль, відсіля, пар. — отеюда. 
Відсіч, -чи—отпор. 
Відскакувати, відскочити — 1 > 

отенакивать, отекочпть;2)от- 
л учаться, отл у питься. 

Відскіпатися — отделаться, от- 
вязаться. 

Віденок, -ку — рпкошет. 
ВІДСКОКОМ, нар. — рикошетом. 
В їде ко роджу вати, відскородитіі 

-—отборанивать, отборонпть. 
Відскрібати, відскребти — от- 
скребать, отскрееть. 

Відскромаджувати, відскрома- 
дити — отскабливать, отско- 
блпть. 

ідслід, -ду — 1) отпечаток; 2) 
след. 

В Іде лона — (в пьесе) картина, 
действие. 

Відслонкжати—відсувати 

Відслонювати, відслоняти, від¬ 
слонити — отслонять, отсло- 
нить, открілвать, открить, 

В іде л у га—отел у га. 
В і дсл у гб ву вати, в і де л у гу в ати, 

відслужувати, відслужити— 
отел уживать, отелу жить. 

Відсмикувати, відсмикати—от- 
дергивать, отдернуть. 

В і дсоння — солнечная сторона. 
Відсоптйся — отдьішаться. 
Відсотковий—процентний; -во 

—в процентом отношевин. 
Відсоток, -тка — процент. 
Відсотувати, відсотати—разма- 

тьівать, размотать. 
Відспівувати, відспівати— от- 

иевать, отпеть (своє), (ниє. 
Відстава — отставка, отставле- 
Відставати, відстати— 1) отста- 

вать, отстать; 2) откленваться, 
отклеиться. 

Відставка—отставка. ‘ 
Відставляти, відставити — от- 

етавлять, отставить. 
Відставний—отставвой, уволь- 
ннтельньїй. [ший. 

Відсталий — отсталий, отстав- 
В і дста мовлений—отставле нний, 

отетавной. 
Відстановляти, відстановити— 
отстранять, отстрашїть. 

Відстань, -ни—раестояние, от- 
стояние. 

Відстерегтися — устерепься. 
Відстібати, відстебнути — от- 

стегивать, отстегнуть. 
Відстовбурчувати, відстовбур¬ 
чити — оттопьі рішать, отго- 
пмрить. 

Відстороняти, відсторонити— 
1) отдалять, отдалить; 2) от- 
ставлять, отставить, отстра¬ 
нять, отстраннть; -ся—1) сто¬ 
рониться, посторониться; 2) 
отстраняться, отстранпться. 

Відсторони, пар.—на стороно, 
в стороне, отдельно. Стати 
в. чого —стать в стсроне от 
чего. 

Відсторонь, -ии — заходустье 
Відстоювати, відстояти-Г) про- 

стаивать, простоять; 2) от- 
стаивать, отстоять, заща- 
щать, защитить. 

Відстраждати — отстрадать. 
Відстрахати.— отпу гнуть, на* 

пугать. 
Відстрашувати, відстрашити— 
отпугпвать, отдугнуть. 

Відстрілюватися^ відстрелити¬ 
ся — отстреливаться, отстре* 
даться. 

Відстрочення - оторочка. 
Відстрявати, відстряти—отсту- 

пать, отступить. 
Відступ, -пу—1) отступленпе, 

отход; 2) раестояние; 3) пе- 
. реуступка; 4) (типогр.) раз- 
рядка. 

Відступання— І) переуступка; 
2) отступленив. 

Відступати, відступити—1) от- 
ступать, отступить, ретиро- 
ваться; 2) уступать, усту. * 
пить, переуступать, пере 
уступить. 

Відступатися» відступитися— 
1) отходнть,отойти; 2)чого— 
отрекаться, отречься; 3) 
отстраняться, отстраниться; 
4) отставать, отстать. 

Відступне, -ного—отступное. 
Відступник—отступвик, отще- 

певец. [ство. 
Відступництво — отступаиче- 
Відступницькнй — отетупииче- 
скиіі. (рядка. 

Відступ ЦІ, -дів—(типогр.) раз- 
Відступця, -ці —отступвик. 
Відсувати, відсунути—ото дви¬ 

гать, ОТОДБННуТЬ. 



Відсувний —Відусіль 

Відсувний—отдвижвоіі. 
В ідсуджувати, відсудити — от- 

суживать, отеудить. 
Відсунення—отстрапешіе. 
Відсутній — отсутствующий. 
В-ім бути—отсутствовать. 

Відсутність—отсутствие. 
Відсушувати, відсушйтн—от- 

сушать, отсушнть. 
Відтавати, відтанути — оттаи- 

вать, оттаять. [тем. 
Відтак—после того, потом, за- 
Відталь, -ли—таянпе снега. 
Відтам, пар.—оттуда. [ньій. 
Відтворений — воспропзведен- 
Відтворення—воспроизведенпе. 
Відтворюваний —военропзводи- 
МЬІІІ, 

Відтворювати, відтворити — 
восп ропзводить, -п роя авести. 

Відтепер—отньше, с атоії нори, 
с отого кремени. 

Відтеплінь, -ИНИ—оттепель. 
Відтерплювати, відтерпітн - ви¬ 

тертій вать. вьітерпеть* 
Відти, нар.—оттуда. [пориванио. 
Відтикання—от куп орна, отку- 
Відтикати, відїткати, -тчу— 

вьітьїкать. виткать. 
Відтикати, відіткнути—откупо- 

рипать, откупорить, откри- 
вать, открить.. 

Відтикати, відтикати — обдер- 
гивать, обдернуть. 

Відти», -иу—отсечка, отрез. 
Відтинання—отрези ванне. 
Відтинати, відтяти, відітнути— 
отсекать, отсечь, отрубать, 
отрубить, отрезьівать, от- 
резать. 

Відтинок, -нку— отрезок, об* 
резок. В. фронту — у часток 
Фронта. 

Відтирати, відтерти, -дітру — 
оттпрать, оттереть. 

Відтиск, -ску—отпечаток. 
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Відтискання — оттпскпвашіо. 
Відтискати, відтискувати, від¬ 
тиснути — 1) оттискпвать, 
оттиснуть; 2) отдавлпватьг 
отдавить; 3) ото двигать, отод- 
винуть, оттиспуть. 

Відтіля, відтіль, кар.—оттуда, 
Відтінення — оттепка. [оттоле. 
Відтінок, -нку, відтінь, -іни— 

оттеоок. 
Відтінювати, відтіняти, відті¬ 

нити—оттенивать, оттепять, 
оттенить. 

Відтісняти, відтіснити—оттес- 
иять, оттеснить. 

Відтбвкувати, відтовкти—1) от- 
толакдвать, оттолочь;2)(июдь- 
ко сов. <ї.) побить (бона, напр. ). 

Відтоді, нар.— с тех йор, с того 
времопи, оттоле. 

Відтоплювати,. відтопити—от- 
іапливать, оттопить. 

Відтоптувати, відтоптати—ог- 
таптшвать, оттоитать. 

Відтручати, відтрутити—оттал- 
кивать, оттолкнуть. 

В ідтулина—отверстие. 
Відтуляти, відтулити — открьі- 

вать, открьіть. 
Відтупати—оттоптать. 
Відтухати, відтухнути—(о рас* 

пухшем) спадать, спасть, 
уменьшаться, уменьшаться. 

В і дтяга н ня—оттяжка, отвлеча¬ 
нне. 

Відтягати, відтягти —1) оття- 
гивать, оттянуть, отводакп- 
вать, отволочь, оттаскпЕать, 
оттаскать; 2) отвяекать, от- 
влечь. В. увагу — отвлекать 
ввпмаппе» 

^рідумерлий (юрз-вьіморочиьій. 
Відумерщина—наследство, ви- 
морочное пмущество. 

Відусіль, кар. — отовеюду, со 
всех стороа. 

Відучувати—Відчупа її* / 12? 

Відучувати, відучити—отучать, 
отучнть. [пробормотать. 

ВІдхамаркати — отбарабавить, 
Відхибнути—отклонить(ся). 
Відхил, -лу—отклоневие. 
Відхилення — 1) отклонееве; 

2) укдонение (от норми). 
ВІДХИЛЯТИ, ВІДХИЛИТИ — 1) от* 

клонять, откдоалть. отвра- 
шать, отвратить; 2) приотво- 
рять, прпотворвть; 3) отво- 
рачпвать, отворотить; 4) от- 
странять, отстрапить. 

Відхід, -хйду—1) отход, отсту- 
сленпе, уход. На в*д — ва 
дорогу. На в-ді—уходя. 2)рас- 
ход, убшль 

Відхідливий—отход чи вий. 
Відхідна, -нбі — отходная. 
Відхідний—прощальний. 
Відхідник — 1) вадний дроход; 

2) отхожее место. 
Відхлакь, *ни — бездна, омут, 
пропасть. 

Відхлинути, -ся — передохнуть 
ари алаче, кашле. [отброси. 

Відходи , -ів— 1) зкскрементш; 2) 
Відходити, відійти — І) отхо- 

дить, оТойти, уходить, уЙти; 
2) умирать, отходпть; 3) кой* 
чаться, кончиться; 4) опра¬ 
вляться, оправиться, прихо¬ 
дить в себя, оживать; 5) пе¬ 
рестать сердиться; 6) кого— 
бросать, бросить, покинуть. 

Відходити, -джу, -диш—1) отхо- 
ди^ь (своє), находяться; 2) 
истоптать, исходдть (ногв); 
3) вьілечить. 

ВідхАплювати, відхопити — от- 
хватьі вать, отхватить, 

Відхре[н)стити, -щу—1) откре- 
ствть; 2) привести в порядок, 

&ідхре[н]щуватися» відхре[и{* 
стятися—открещипаться, от- 
крестпться. 

> кр.-рос. елона. а. Шковськуй^а 

Відхухати—отогреть дихавием^ 
Відцарювати, -рюю, -рюєш—- 

процарствовать (своє).- 
Відцвітати, відцвісти — отцве- 

тать, отцвесть. 
Відціджувати, відцідйти—отдс- 
живать, отцедить. 

Відціля, відціль, пар.—отсюда. 
Відцуратися отреться, отка- 

заться. 
Відчай, -аю—отчаяние. 
Відчалювати, відчалити—1) от- 

чалзвать, отчадить; 2)КОГО—* 
отталкивать, оттолкнуть. 

Відчахувати, відчахнути — от* 
щеплять, отщепить, отлами- 
вать, отломять. 

Відчергувати—отдеясурить. 
Відчеркнути — 1) отчеркнуть; 
^ 2) Д)ЄЗК0 ответить. 
Відчерпувати, відчерпнутн—от* 

черпьшать, отчерянуть, [блть. 
Відчесати—І)отчесать; 2) отру* 
В ідч и к рижити—откром с ать. 
Відчиїихнутися—оторваться, от^ 

колоться. 
Відчинений—откритий, 
Відчйнення—откритие. 
Відчиняти, відчинити — ОТВО* • 
рять, отво рать, открьгвать. 

Відчит, *ту— І)ф отчет; 2) (ши.> 
лекция, доклад. 

Відчитувати, відчитати—отчи- 
тьівать, отчитать. 

Відчіпляти, ЕІдчіплювати, Від¬ 
чепити—отцеплять, отцепить. 

Відчіплятися» відчіплюватися» 
відчепитися—1) отаепляться, 
-питься; 2) отставать, ототать^ 

Відчіпне, -нбго—отступное. 
Відчубити—отодрать ва волоси. 
Відчування—ошушвове. 
Відчувати, відчути—1) ощу- 
щать, ощутпть, чувствовать, 
сочувствопать; 2) переживать 
чьп-дибо чувства. 
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Відчуватися — 1) ощущаться, 
чувствоваться; 2) слитаться. 

Відчужатися» відчужитися — 
отчуждаться, отчудиться. 

Відчуження, відчужування — 
отчуждение 

Відчужувати, відчужити — от¬ 
чу ждать, отчуждить. 

Відчуття—ощущение. [драть. 
Відчухмарити — висечь. ото- 
Відчухрати—1) (ветки) досре* 

зать; 2) висечь, отодрать. 
Відшиб, -бу—отлет На (у) від- 
шибі—в стороно, на отлете. 

Відшивати, відшити, -шйю— 
отшпвать, отшпть. 

Відшіптувати, відшептати—от- 
шептивать, отшептать. 

Відшкварити — 1) (о сале) от- 
топить, вижарить; 2) видрать, 
випороть. 

Відшкодовувати, відшкодува¬ 
ти — возмещать, дозместить 

Відшкодування — яозмехдевце 
Відшмагати — отстегать. 
Відшматувати—оторвать кусок 
Відшпилювати, відшпилити— 

отшпилп вать, отшоилить. 
ВІдшрубовувати, відшрубува- 
ТН—отвинчивать, отвинтить. 

Відштовхувати; відштовхнути— 
оттал кивать, оттолкнуть 

Відшукування — отиекивапие 
Відшукувати, відшукати—оти- 

скивать, отискать. 
Відщепляти, відщепити—отще- 

плять, отщепить, отделять, 
отделить. 

Відщепок, -пка—осколок. 
Відщіпати, відщепнути—і) от- 
мьїкать, отомкнуть, отппрать, 
отпереть; 2) отделять, -лвть. < 

Відьма—1) ведьма ВІдбма в*— 
заведомая ведьма. 2) бабочка 
махаон, длпннохвостка; 3)кар- 
точная игра. 

Відьмак, -ка—колдун. 
Відьми» -дьом—ведьмм. 
Відьмувати — колдовать, бить 

ведьмой. 
Вїдьмур,-ра—колдув. [дейетво. 
Відьомство — колдовство, чаро- 
Відьомський — колдовской, ча- 

родейскпй. [чевка, веревка. 
Віжки, -жбк—1) возжи; 2) би- 
ВІЗ, р. Воза — І) воз, новозка, 

телега; 2) Большая Медведи- 
ца; 3) (картонная тра) своя 
козирл Підвезти воза, віз¬ 
ка— поддеть, сделать пакость. 

Візерунок, *нка—виньетка. 
Візит,-у,візита—вязит. [сешать^ 
Візитувати—визитировать, по- 
Візник—1) возппда, кучер; 2) 

II з вовчик. {чичий. 
Візницький—ямщпцкий, извоз* 
Візок, -зка — возик, тележка. 
Візувати— визировать. 
Війка — 1) веялка; 2) веяльная 
лопата, 3) роснвчка. 

Війна—война. 
Бійниці, -ниць—ресницьг. 
Військо —воііско, армия. рать. 

Іти до війська—иттв в сол¬ 
дати. 

Військовий—воєнний, вопнский, 
войсковой В-ва стать—воєн¬ 
ною звани е. 

Військовик— армеец, вооннослу-* 
жатий. [ти на. 

Військові,-вих — военпьте, воєн* 
Військбво-зобов'язаний — воєн- 

но-обязавний. [учебвмй. 
Військово-навчальний —военво- 
Війт — 1) польський староста, 

сельсинй, волоствой старшп* 
на; 2) (стар.) городской го- 

к яова » аредседатоль колле- 
гяя судей. 

Війце, -ця - (в запряжке плуга) 
дишло. [дишло. 

ВіЙЯ, -ЙЯ—(в воловьей запряжне* 

ВІК, -ку—1) век, жпзнь; 2) воз- 
расТі лота; 3) век, столетие. 
ВІК вікувати—проводить всю 
жизвь. До віку не забуду— 
до смертн не забуду. 

Вікарій—впкарпй, [пяя). 
ВІківщина—древность (столет- 
Вікнб—1) окно; 2) прорубь, от- 

верстие во льду. 
Віко—І) кришка сундука, кват- 

ни, бадьл, гроба, часов ц ир.; 
2) веко. 

Віковий—вековой. [ковечно. 
Віковічний—вековоя; »но — ве- 
Віковічнити — увековечивать. 
Вікодавній—древний. 
Віконечко, вікбнце—окошечко. 
Віконний—оконний. 
Віконниця—ставень. 
Віконня—оконье, окна. Попід 

сі ко й то—под оконьем. ■ 
ВІкопам’ятнйй-достопамятний. 
Вікопомний — достопамятньш. 
Вікопомність— достопамятность. 
Вікувати—век проживать. 
Віл, р. вола—вол. 
Вільга—1) влага, влажность; 2) 
Біля,-ЛІ (їол.)—впала, [пволга. 
Вільгий—влажвиїі. 
Вільгість — влага» влажность, 

сьірость. 
Вільгота— 1) влажность; 2) льго- 

та, облегчение, оторочка. 
Вільготний—І)сирой, влісквий;; 

2)льготнийІ свободнип. 
Вільний—вольний, свобод ний. 
В.слухач, -ка—вольнослуша- 
тель, вол ьн ослу шательница. 

Вільність—свобода» вольпость. 
Вільно — 1) свободно, вольно, 

непривужденно; 2) можно. 
Палити в. — курить разре- 
шается. 

Вільнодумець, -мця—вольподу- 
МОЦ. (щий 

Вільнодумний — вольвомисля- 

Вільнодумство — вольпомьіслие. 
Вільнолюбний — свободолюби— 

вий. 
Вільнонайманий, вільнонайня- 
ТИ й —вольноваемний. 

; Вільха—ольха. 
Вільховий—ольховьій. 
Вільшина—ольховива. 
Він, вона, воно, мсст.—1; оя# 

она, оно; 2) він муж, сам; вона 
—же на; 3) сам ец. [ п и с ьі вать* 

, Віндикувати—прпспаивать, при- 
В і не грета—винегрет. 
Вінець—1) венок; 2) вепец; 3} 

обряд венчашія, веаец; 4) не- 
впнность, девственность. Зба¬ 
вити, розвити В-ЦЬ—ЛИШИТЬ 
девствениости. 5) (бот.) вен- 

ВІнечний—венечний. [чпк. 
Віник, -ка—вешік. 
Віииччя—мотельная трапа. 
Вінкель, -кля (гад.)—угольніїк. 
Віно—приданое. 
Віник, -нка—1) венок; 2) дев¬ 

ственность, девство. В. згу¬ 
бити — потерять нешінпость. 
3) (лука, чеснока) виток, круг^ 

Вінйчок —венчпк, метелка. 
В і ц у вати - давать п ри даное, на- • 
делять приданим. 

Вінцевий—венечний. 
Вінця — края посуди. Аж по 

вінця — подним полво, до 
крає в. 

Вінчальний-венечний, венчаль- 
ньій. В. батько, мати—поса- 

ч женьиі отец, аосаікевая мать. 
Вінчаний — венчанний. 
Вінчання — вончаппе. 
Вінчати, -ся—1) вевчать, -ся; 

2) увенчивать, -ся. 
Віншування—поздравление. 

І Віншувати —поздравлять. 
І Віньєтка—виньетка. 
'Вір, р вору — 1)ограда из жер- 

деії, 2} козли; 3) жердь. 
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Віра—1) вер&» доверпе. Дійма¬ 
ти, няти віри—верить. 2) но¬ 
ра, религия. Бісова, пся, чбр- 
това віра — (орань) чортово 
вломи, собачий род. 3) на¬ 
род, цломя (накой нб. верьі). 

Вірвант, -та—железная скоба. 
Віритель — доверптель; -ка — 
до ве рительн ида. 

Вірити — 1) доверпть, верить. 
В. на кого—доверять кому, 
полагаться. 2) давить в долг. 

Вірний—1) верннй, иредашшй; 
2) истинньїй, действптельнмії; 
3) правоверньїй; -но—1) вер¬ 
не, нреданио; 2) искренно. 

Вірник—доверенное лидо, оо- 
веренщлй. {ность. 

Вірність — верность, предан- 
В і рно підданий — верноподдан- 

вьій. [ниє. 
Віровизнання — веропсповеда- 
Шровідступник — вероотстуи- 
ник. 

Віродавець, -вця—доверптель. 
ВІродавиця — доверительница. 
Вірування—верование. 
Вірувати — 1) веровать; 2) в 
щось—бить орпвязанньїм к че- 

Бірчий — верительншй. | му. 
Вірш, -ша—1) стих. Говорити 

в-м — говорить стпхами. 2) і 
стихотворенпе. 

Вірша, -ші — 1) стихотворепне 
правоучит. содерж.; 2) сти- 
хотворенпе на собьітия из 
свящ, шісанпя. (творец 

Віршник, віршовник — СТИХО- 
Віршований, віршовий—стихо- 

творвьій, в стиках. 
Віршомаз, -за—стихоплет, 
Віршоскладання, віршотворен- 
ня, віршування— етихосло-4 
жевие, верспфикадпя. 

Віршувати—1) сочинять стики, 
2) докладі нровать. 

Вір'я — 1) жерди; 2) изгородь 
из жердей. 

Вірьовка—веревка. 
Вісім, р. восьми—восемь. 
Вісі мдесят—восомьдесят. 
Вісімдесятий — восьми десятьій. 
Вісімка—1) восьмая часть. Сто 

сторінок вісімки—сто страшіц 
в восьмую долю листа. 2) 
восьмерка. 

Вісімнадцятий- восемнадцатий. 
Туман в-тий — исключитель- 
ньій дурак. 

Вісімнадцять — восемнадцать. 
Вісімсот—воссмьсот. 
Віск, р, воску—воск, 
Віскривець, -вця — солливец. 
Віскряк, *ка—сопля. 
Віслюк, -ка—осел. 
Вісиіій --осепой. 
Вісник—1) вестник; 2)скобель. 
Віспа—осла. 
В і спар—осоопривииатель. 
Віспуватий — рябой, изрнтьій 
Вісп’янкй—осггснньш. [оспою. 
Вісті|о|вець, вістун — 1) вест* 

ник; 2) п род вестник. 
Вісті|о[вниця — 1) еестннца^ 2) 

иредвествица. 
Вістка — песть, известие* 
В і сто ноша—БЄСТОШДИК. 
Вістря, -ря—острие. 
В І сту вати—вестовать. 
Вість, р. вісти—весть, язвестие. 
Вісь, р. оси—ось. 
Вісьмйиа—восьмая часть. 
Віта—ветиь. 
Вітальний — приветствепньїй. 
Вітальний день—день арие- 
ма гостей. 

Вітальня, -ні—гостинная. 
Вітання—1) привет, иривет- 
ствпе; 2) прием гостей. 

Вітати — і) пріїветствовать; 
2) принвмать (гостей); 3) за¬ 
ходить. 
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Вітер, -тру — ветер. Чотири 
вітри—все четнре сторони, 
Під чотири в, йди—иди на 
все четнре сторони; 

ВІТИСТИЙ—ВЄТВИСТНЙ. 

Вітка—1) ветвь; 2) ветвь же- 
лезподорожная; 3) отрасль, 
потомок; 4) приток. 

Вітрило — парус. 
Вітрильний — парусний. 
Вітріння—вьіветривание. 
Вітріолевий—купоросний. 
Вітріоль, -лш—купорос. 
Вітровий—ветряний. — 
Вітровик, -ка—вентилятор. 
Вітрогін, вітрогон —1) ветрен- 

вик; 2) вентилятор.(кислота. 
Вітрогилія (нспорч.) — азотная. 
Вітрогонити—ветреннпчать. 
Вітролом, -му—бурелом. 
Вітромір, -ра—анемометр. 
Вітряк — нетряная мельшща. 
Вітряний—ветренйнй. [ нитка. 
Вітряч6к,-чка“вертушка, мель- 
Віття, -ття—ветви. 
Вітцівський—отцовский. 
Вітчизна—отчпзна. 
Вітчим, -ма—отчим, вотчим^ 
Вітчина—отчиана. 
Віха, -хй— 1) веха; 2) комета. 
Віхола—мятель, вьюга. 
Віхор, -хора и -хру—1) водо- 
ворот; 2) впхрь. 

Віхоть, -хтя—-1) мочалка; 2) пу- 
чек, клок соломи, сена. 

Віче, -ча—1) вече; 2) мптиніі 
публичное собранпе. [говии. 

Вічевий—1) вечевой; 2) митин- 
Вічі—мн. от бко. На вічі звести 

—устропть очную ставку. 
Вічко—і) глазок; 2) зев ма¬ 

точний. 
Віч-на-ВІЧ—1) С глазу на глаз; 

2) лицом к липу. Звести віч- 
на-віч—устропть очную етав- 

Вічний—вечаий. (ку. 

Вічність—вечноеть. 
Вічовий — І) вечевой; 2) мд- 
тинговий. 

Вішалка—вешалка. [вленнпк. 
Вішальник — внсельник, уда- 
Вішальниця—висельница. уда- 
Вішання—вешание. [вленница. 
Вішати—вешать. 
Віщати—вещать. 
Віщий- -ветий. 
Віщі вник, -ка—вещун, оредве- 

СТНИК. [ЩИЙ. 

Вітливий—вещпй, оредвещаю- 
Віщо, местш от що. За віщо— 

за что. Навіщо—на что, за-‘ 
чем, для какой цели. 

Віщовий —вестовой. 
Віщувальний-прорицательний. 
Віщування—предвещание, про- 

рицание. 
Віщувати—1) предвещать,пред- 

сказивать;2) (о еердце) чуять, 
подсказьівать. 

В іщун ,-на-вешун, предвествик. 
Віщунка — гещунья, предве- 

стница. 
Вія, род. вії — 1) ресница; 2) 

верхнєє веко с рееницей*. 
Віялка—веялка,, 
Віяло—веер. 
Віяльник — веяльщпк. 
Віянка — ировеивание (хлеба). 
Віяння—1) веяние, дувовеаие; 

2) ировеивание (хлеба). 
Віяти—1) веять, дуть; 2) про- 

вевать. 
Віятися—1) веяться, прове- 

ваться; 2) носиться, бродить, 
таскаться. 

В’їдатися, в’їстися—впиваться, 
впиться, в’едаться, в'есться. 
В* в кого—впиваться в кого. 
В’ївся мені в печінки—си- 
дит у меня вот где (в печев- 
ках). В. на кого—вз’едаться, 
вз есться на кого. 
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В'їдливий —навязчивьш, назой- І 
лпвьій. 

В’їдливість — навязчивость. 
назойливость. 

В’їжджати, в'їздити, в’їхати— 1 
в'©зжать, в'ехать, 

В’ЇЗД, -зду—в’езд, . 
В'їзний — в’ездной, в'еажвй. 

В-ні за помешкання-всту- 
пптельная {о-тата) за помеще- 

В казаний—указав ньій, [ниє. 
Вказівка—1) указанио; 2) ука- 

затель, указат. стредка, 
Вказівн ик—указатель. 
Вказний-^падек) указательнмй. 
Вкапування—вкапьіваипе жпд- 

кости (в глаз). 
Вкапувати — вкапьівать жпд- 

кость. 
Вкарбований—врезанньїй; ; 
Вкидання —вбрасмвавпе. 
Вкидати,-ся, вкинути,-ся-вбра- 

сьівать,-ся, вбросить,-ся.Хво* 
роба в-лася—завелась, при¬ 
стала болезнь. 

Вкінці, нар.—вконце, еаконец. 
Вклад, -ду—вклад. 
Вкладавець, -вця — вкладчик. 
Вкладання—вкладшвание, вло- 
женяе. 

Вкладати, вклаети-вкладьівать, 
влягать, вложить. 

Вкладе и її я—вложе н и е. 
Вкладка^-1) вклад, взнос; 2) 

вдоженве. 
Вкладний—вкладной. 
Вкладник—вкладник, складник. 
Вкладниця—вклад чп ца. 
Вклепуватися, вклепатися—по- 

падаться, попастися в про- 
Вклеювання—вклей завиє, [сак. 
вклеювати,-ся, вклеїти, -ся— 

вклеивать. -ся, вклеять, -сЛ^ 
влеилять, влспить. 

Вклонитися—кланяться 
Включення — включение. 

В ключ ний — включ ягельний; 
-но—включительно. 

Вковувати, вкувати — вкоїш- 
Вкбло — вокруг. [вать, вковать 
Вкопувати, -ся, вкопати,-ся — 

вкапьівать, -ся, вкопать, -ся. 
Вкорінення — вкоренение 
Вкоріняти,-ся, вкоренити, -ся- 
укоренять, -са, укоренить, -ся. 

Вкорочувати, -ся, вкоротити, 
-ся—укорачивать, -са, уко- 
ротить, -ся. 

Вкочувати, -ся, вкотити, -ся— 
вкатьівать, -ся, вкачивать, -ся, 
вкатить, -ся. [вковец. 

Вкрай— совсемг окончательно, 
Вкривальник — кровельщик. 
Вкривати, *ся, вкрити, -ся— 
укривать, -ся, укрить, -ск 
В, листом—лиственеть. 

Вкручування—ввертка. 
Вкручу5ати,-ся,вкрутитн,-ся- 

ввертьівать, -ся, ввертеть, -ся. 
Вкупі, нар.—вместе, совместно- 
В лап днювати — успокаивать, 

укрощать. 
Влагоджувати, влагодити — 1) 
улажнвать, уладпть; 2) укро- 
щать, укротять. 

Влад—1) строй по, в такт; 2) ко 
двору. Моє не влад—моє не 
ко двору (прищлось). 

Влада—вдасть. 
Владання—обладание. 
Владар, -ря—владетель, вдасте 

лин, повелитель; »ка—в^іале 
тельаица, повелптельница. 

Владати — владеть, обяадать. 
Владика—1) владика; 2) архие- 

рей. ґ ґ 
Владикувати—1) владмчество- 

вать; 2) архиереііствовать. 
Владити, владнати, владну¬ 
вати— уладить, поладить. 

Владицтво — ]) влади чество, 
2) архкерейство. 
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Владичиця — владичи ца. 
Владичний—1) властивій, дер¬ 
жавний; 2) архиерейскпй. 

Владний — властивій, повели¬ 
тель ний. 

Владнуватися — сварядиться. 
Владолюб, -ба — вЛастолюбец. 
Владолюбний — властолюбивий. 
Владолюбство — властолюбне. 
Влазити, влізти—1) влезать, 

влезть; 2) помещаться, по- 
меститься. 

Вдамок, -мку—обломбк, отло- 
мок. 

Вламувати, -ся, в ламати, -ся— 
1) отламьівать, -ся, отломать, і 
-ся; 2) вламиваться, вло- , 
МИТЬСЯ. 

Власкавлювати, -ся, власкави¬ 
ти,-ся—умилостивлять, -ся, 
умилостивить'; -ся. 

Власне — именно, сойственно. 
Власний—собствеяньїй. Рукою 

в-ою—собственноручно. 
Власник — 1) владелец; 2) соб^ 

ствепник. Великі в-ки—круп- 
ние собствеаники. В, ванта¬ 
жу — гру зо владелец. 

Власниця—1) владелица; 2) соб- 
ствеянпца. 

Власницький — владель'ческпй, 
собственпическпй. 

Власність — собственность. 
Право в-ности—право соб- 
ственности. 

Власноручний—собственноруч- 
ний; -но—собственноручно. 

Властен—властен, вправе. 
Властивець—собственник. 
Властивий — свойственний, 
прпсущяЙ; -во — 1) свой- 
ственно; 2) собственно (го- 

, воря). 
Властивість — особенпость, 
свойство, прпнадлежность. 

Властитель—владелец. 

Властительський — владель- 
Власть, -сти—вдасть, [ческий. 
В латати—заплатять. 
Влаштовувати, вла штувати— 
устрапвать, устроить. 

Влаштування — устройство. 
Влегці, нар.—налегке. . 
Влежаний—сл вжавшийся. 
Влежати—вилежать, улежать. 
Влежуватися, влежатися—уле- 
живаться, улежаться, доле- 
жпваться, долежаться. 

Влесливий — льстивьій, вкрад- 
чивий. 

Влесливість-льстпвость, вкрад- 
чивость. [сливание. 

Влещання—задабрпванне, ума- 
Влещат», влестити — задабря- 
. вать, задобрить, умасливать, 
умаслить, уговаривать, уго- 

• ворпть. . [(река). 
Влив, *ву—влнвание, впаде ниє 
Влйва —проливаой дождь. 
Вливання—1) вляванне;2) (оре- 

ке) впадеаие. 
Вливати,-СЯ,влити,-ся-1)вли¬ 

вать, -ся, влить, -ся; 2) обли¬ 
вать, -ся, облить, -ся. 

В линути — влететь, 
Влинути—влить. 
Влипати, влипнути—1) прили¬ 

пать, прилипнуть; 2) (то.«ько 
сов. в.) при йтись. В бко в-ну- 
ти—прнЙтись по сердцу. 
лиття^—вливание. 
ліво, вліворуч, кар.—влево. 
лізати, влізтй-влезать, влезть. 

Влізливий—назойлпвьій, надо- 
едливьій. 

Влізливість—павязчивость. 
Влім, -лбму—вламиванпе. 
Вліплювати, вліпляти, влі¬ 
пити—1) вклеивать, вклеить; 
2) попадать, попасть. [теть. 

Влітати, влетіти—влетв-ь, вле- 
Вліті, влітку, пар.—ле.^м. 
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Влови—охота, облава, травдя. 
Вловити — поймать, азловить; 

-ся — пойматься. 
Вловчий — охотник, ловчий. 
Влога — впадина, углубление. 
ВЛОГВИСТИЙ —; угдубленнміі, 

впадистмй. 
Влогий—ровний, ПЛОСКИЙ. 
Влогбвнна, влбжина—котловп- 

* на. углубление, впадина. До¬ 
нецька в-на—Донецкпй бас- 
сейн. 

Вломити, -СЯ—1) отломать, -ся, 
ота омить, -ся; 2) сломать, -ся. 

Вломок—і) отломок; 2) (чедо- 
век) слабий, бессильньїй. 

Влупити — 1) отковьірнуть; 2) 
ударить; 3) побежать бистро. 

Влучати, влучити — 1) попа¬ 
дать, попасть в цель. Як у [в] 
йко влучив—не в бровь, а в 
глаз. 2) попадать, попасть 
куда, найти путь. 

Влучний—меткий; -но—метко. 
Вл учн їсть—меткость. 
Влучу вати, влучати, влучити— 

пзлучать, излучить. 
Влюблений—любимий, возлю- 

бленвьій. 
Влюбляти, влюбити—1) (тподько 

иесов. в.) долюол и вать :2)( тол 6- 
ко сов. в.) полюбить; -ся — 
влюбляться, влюбиться. 

Влютбваний—впаянний. 
ВлютбвуватИ, влютувати—впли¬ 

вать, впаять. 
Влютування—впайка. 
Влягатися, влягтися—улегать- 

ся, улечься, 
Вляги, -гів — время дожиться 

спать. Пізні в„ — позднее 
время; все сппт, 

Влякатися, влякнутися — пу¬ 
таться, испугаться. 

Вляпувати,-ся,вляпати,-ся— 
обрмзгиватьгся ,-ризгать,-ся. 

Вмазування — вмазка, рмазьі- 
вание. 

Вмазувати, -ся, вмазати, -ся— 
1) пачкать, -ся, запачкать, -ся; 
2) вмазмвать, -ся, вмазать,-ся. 

Вмалятн ,-ся, вмалйти ,-ся-ума- 
лять, -ся, умалить, -ся, умевь- 
шать, -ся, уменьшить, -ся, 

Зманювати, вманйти—замани* 
вать, заманить. 

Вмастити, -ся—умаслить, -ся, 
обмаслить, -ся, обмазать, -ся. 

Вматеріти — окрепеуть, возму* 
жать. [хом. 

В мах, кар.—вмиг, бистро, ма-* 
Вмаюватн, вмаїти — убирать, 
убрать зеленью. 

Вмент, кар, — вмпг. 
Вменшати, вменшити—умень* 
шать, уменьшить; -ся-умень- 
таться, уменьшиться. 

Вмережувати, вмережити—ук¬ 
ришать, украспть узорами. 

Вмерлець, р; вмерця^мертвец. 
Вмерлий—умерши й. 
Вмертвляти, вмертвити - у мерт¬ 

влять, умертвить. . 
В метати—вбросить. 
Вмивальний—уммва;хьньій. 
Вмивальниця, вмивальня^— 
умивальник. 

Вмиваний—умитий. 
Вмивання—умивавпо. 
Вмивати, -ся, вмити, -ся—уми¬ 

вать, -ся, умить, -ся. Як во¬ 
да вмила—исчез без следа. 

В [у[микати, в[у]минути—1)убе- 
гать, убежать, удрать; 2) 
включать, включить. 

Вмикач, -ча—включатель. 
Вмйкування — вмешательство. 
Вмйкуватися, вмикатися—вме- 
шнваться. 

Вмилосердити—умилосердить. 
Вмилостивляти,вмилостивити - 
умБлостивлять,-милостивать# 

9й. • 
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Вмилювати, вмилити—(лошадь) 
взмиливать, взмшлвть, 

Вминати, вм’яти—1) вимивать, 
вшмять, измять, умить: 2), 
уплетать, уплесть. 

Вмирання—ум прание 
Вмирати, вмерти, умру-*уми- 

рать, умереть. 
Вмирущий — 1) умираюпхий; 

2) смертний. [мать. 
Вмйелити — придумать, заду- 
В[у [мисне-умишленно, варояно. 
В у[мйсний—умишленний, на- 
Вмить—вмиг. [рочвий. 
В[у]МИШЛЯТИ, в( у [мислити — 
придумивать, придумать, за¬ 
думи вать, задумать. 

Вмілець — вскусник, мастер. 
Вмілий—искусний. (умение. 
Вмілість — 1) пскусство; 2) 
Вмірйтн, вмірити — не доме- 

рять, ве домерцть. 
Вмісити—1) (тссто) вимесить; 

2) приметать. (стиджще. 
Вмістилище, вмістйще— вме-, 
ВмІтати^ вмести — вметать, 

в м єсть. 
Вміти-^уметь, знать. 
Вміцняти, вміцнчти — у кре¬ 

ол ять, укрешіть. 
Вмічати, вмітитн — замочать, 

замет ять. [ний. 
Вмішаний—(о смеси) замешан- 
Вмішувати, вмішати — вмети- 

вать, вмешать. 
Вмішувати, вмісити — вимети- 

вать, вимесить. 
Вміщання—вмещение. 
Вміщати, -ся, вмістити, -ся— 

вмещать, -ся. вмостить, -ся, 
оомещать, -ся, помостить, -ся. 

Вміщення—вмеохоние. 
Вмовляння — 1) уговаривавие; 

2) ввушевпе. 
В[у [мовляти, в[у]мовити,-влю— 

1) уговаривать, уговорить; 

2) внушать, впушить; -СЯ — 
уговариваться, уговориться, 
уславлив&ться, условиться. 

Вмовчувати, вмовчати — смал- 
чпвать, смолчать, помолчать. 

Вмокати, вмокнути - вмакать, 
вмокнуть. 

Вмокріти—вспотеть. 
Вмблот, -ту—умолот 
Вмолоти—І) смолоть часть; 

2) с’есть, уплесть. 
Вмолотити—намолотить (том. 
ВМОЛОТНИЙ—с хорошим умоло- 
ВморЙТИ-уморить;-СЯ—устать, 

утомиться. (таавьій. 
Вмотаний — вмотаний й, обмо- 
Вмотувати, -сяі вмотати,-ся— 

вмативать, -ся, обматьівать, 
-ся, обмотать, -ся. 

Вмоцьовуватн, -ся, змоцюва- 
1И, -ся— у кроплять, -ся, укре- 

Вмочання—маканве. [пить,-ся. 
Вмочати, вмочити — макать, 
маки вать, маквуть. 

Вмощувати, вмостити — укла- 
диватЬ, улежать, помещать, 
поместить. 

Вмощуватися, вмоститися — 
умащпваться, умоститься^ 
усаживаться, усесться. 

Вмрець, род, вмерця—мертвец. 
Вмудрувати—умудриться, на¬ 
ловчиться, придумать. | ву). 

Вмурований—вделанвий (в сте- 
муровання — вдеди ванне (в 
стену). 

Вмуровувати, вмурувати пде- 
ливать, вделать (в стену). 

Внада, -ДИ—повадка, прввьічка. 
Внадитися—повадиться. 
Внадливий, внадний—1) повад- 

ливьій; 2) назойлпвьій. 
В(у]нахилку, нар, — ваклоиив. 
Внезабарі, пар.—векоре 
Внесений—внесевний. 
Внесення—внесение. 
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Внесок, -ску-— І) взнос; 2) пред- 
ложешіе (на заседаипп) 

Внести, см. Вносити, [стним. 
Внещасливити—сделать оесча- 
Вниз, нар.—ввиз. 
Внизу, пар, — внизу 
Внй ткнути—утихнуть 
Внівець, нар.—в цинго 
Вносити, -СЯ І внести, -ся — 

1) вносять, -ся, внести, -са; 
2) вносять предл оженив 

Вночі, нар.—ночью. 
Внбшеннн — внесевпе. 
Внук —внук; -ка—внучка. 
Внуків—внуков. 
Внутрішній —внутренаий. 
Внутрішність — внутренность. 
Внуча, -чати—внучок, внучка. 
Вобла—вобла. (страшное. 
Бона (детское) — вояк, бука, 
Вовгура —человек'волк. 
Во-вш, во-віки—всегда. 
Вовк, -на—вояк. 
Вовківня — 1) волчья яма; 

2) оодчье логовище; 3) (со- 
вир.) волки, волчьс. 

Вовкувати—бьіть вояком, [аьій. 
Вовкуватий—нелюдимий, мрач- 
Вовкулак, вовкулака — волчий 

оборотень. 
Вовна—шерсть овечья. 
Вовнистий—шерстистий. 
Вовнопрядільний — шерстепря¬ 
дильний. 

Вовнопрядільня — шерстопря- 
Вовняний— шерстяной. [дильня. 
Вовтузитися—возиться, барах- 

таться. 
Вовтузеїшя—возня, барахтанпе. 
Вовцюга—увелич. от вовк. 
Вовченя, -няти—волченок. 
Вовчий — вол чий. На вбвчу 
ШКуру —вечет будущих благ. 

Вовчиця—ВОЛ ЧИ ца. 
Вовчок—І) ум. от вовк^ 2) (акт.) 
медведка, медведок. 

Вогкий — влажньїй, сирой. 
Вбгкість—влажность, влага, си* 
Вогневий—огневий. [рость 
Вогнегасник — опветушитель 
Вогнедишний — огведишащий. 
Вогненний—огненний. 
Вогнепальний —огнестрельньїй. | 
Вогнепоклонець — огнепоклон¬ 

ник 1 
Вогнетривалий —огвеупораий 
Вогнетривкий — огнеупорний. І 
Вогнець, -неця (мед.)- гангрена. 
Вогник—огонек. 
Вогнистий —огнистий 
Вогнище—очаг. 
Вогнюватий — пил кий, стра- 
Вогняний—огненний, (егнид 
Вогонь, -гню — огонь. 
Вода—вода. Велика в.—поло- 

водье. Гбжа в. — хорошая 
(пптьевая) вода В. збуває — 
вода у би вает. По воду піти — 
за водою пойти. За водою 
піти — поплить по течению 
І за холодну вбду не візь¬ 
меться—пальцем не даинет, 
ничего не делает. 

Водевіль, -ля — водевиль. 
Відень, -дня — водород. 
Водити—1) водить; 2) одевагь. , 
Водитися —1> водить комнанию, 

водиться; 2) плодиться, раа- 
множаться. | кол.). 

Водичка—жидкость (в небольш. " 
Водневий (хай.) — водородньїп. 
Водний—водяной, водний. 
Водник—(служащий водн. шраж*- 

порто) водник. 
Воднистий—содержащий воду, 

водоносний. 
Волинця—водянка. 
Водносталь,пар.—в одну нитку, 
Водовйй—водяной. 
Водовмісткнй—водоємкий 
Водовоз, -за—водовоз. 
ВодоворДт, -ту—водоворот. 
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водопн, -гбну — водопровод. 
Водогінний,. водогіновий—во- 

водопроводний 
Водограй, -аю—фонтав. 
Водогрій, -но — кяаятильвик, 

водонагреватель. 
Вододіл, -ділу — водораздел. | 
Вододільний— водораздельнші. 
Водожах, -ху—водобоязнь. 
Водозбіг—водоспуск, водосток. 
Водозбіжний—водосточний. 
Водозбір, водозбірня — водовме* 
етили ще, водоем. 

Водозбірник — вод особи ратель. 
Водойма, водоймище—водоем. 
Водокрес, -су—ватер-липня. 
Водолаз, -за—водолаз; -ний— 

водолазний. 
Водолікарня — водолечебница. 
Водолікувальний—водолечебв. і 
Йодол і ку ва нн я— водол е че н м е. 
Водоляк, -ку—водобоязнь. 
Водомежа—водораздел. 
Водомий—ритвншц промоина. 
Водомір, -ру — водомер;-ний— 

водомерний. 
Водоноса—водонос, [тельиий. 
Водоохор/шний — водоохраїш- 
Водопійло, водопій— водоиой. 
Водопілля — 1) наводиенпе; 

2) прилив 
Водоплав, -ву—родник. 
Водоплавн ий—водоходпи а. 
Водопостачання — водоснабже- 
Водопровід—водонровод. [ниє. 
Водоріій,-рию — водорой, рит- 

впна. 

Водорозподільник- водораспре- 
делитель [сли. 

Водброст, -ту—(собир.) водоро- 
Водорость, -ти — водоросль. 
Водорурний—водотрубний. 
Водосвяття—водосвятие. 
одоспад, -ду—водоиад, каскад. 

Водостій, -стбю—ВОДОСТОЙ. 
одостік, -току—водосток. 

Водогін—Возний 

Водотеча, водоті[о[к — поток^ 
течение води. 

Водотривалий — водоупорний. 
Водотяг, -гу — 1) водокачка; 

2) водопровод. 
Водотяжний — водо подмем ний. 
Водохолодильний- водоохлади- 

тельний. 
Водохре|и сний — крещеаский. 
Водохрища—(пращник) кре- 
щение. 

Водочерпальний — водоотлив- 
ньій, водочерпальний. 

Водочерпальник-—водоліїв 
Водочистильний — водоочисти- 

тельний. 
Водявий - водянистий. 
Водяна, -61 (мед.) — водянка. 
Водяний—і) водяной, водний. 
! В-й розчин — водний ра 

створ. В. серце—медуза. 
водянистий, водоносний. 

Водяник — ВОДЯНОЙ, ВОДЯНИК. 

Водянистий—воднистий. 
В один ІТИ—водянеть 
Водянка—водянка. 
Воєвода—воєвода. 
Воєводство—воєводство. 
Воєнний — воєнний, относя- 
щийсл к войве. [ник. 

Воє(НО)начальник — военачаль- 
Вожан, -ая вожак, проводник. 
Вождь, -дя—вождь. 
Вознвода—водовоз. 
Возик, -ка—тележка. 
Возил(ь)ник — ВОЗЧИК. 
Возити— возить. 
Возитися — возиться. 
Возі|о]вня — каретний сарай, 

вавес для телег. 
ВоЗільник — возчик. 
Возіння—вожение, возка 
Возлісся, см. Узлісся, 
Возний—1) судебнші ириетав. 

исполнитель; 2) чиновник 
при старих судах на Украйно. 
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Возове—Волость 

Возове» -вого—возовое. 
Возовий—возовой. 
Возовик—ломовая лошадь. 
Возовиця— 1) возка хлеба с 
поля; 2) время возки хлеба. 

Возоробня—мастерская возов. 
Возькатися—возиться. 
Войдуватися—возиться, барах- 
таться, бороться. 

Война, см. Війна, [щпії. 
Бойовий—І) боевой; 2) воюю- 
Бойовик, войовник— воитель; 

-вниця—воительвида. 
Войовитнй, войовницький» во¬ 

йовничий—воянствеввьій. 
Вокзал, -лу—вокзал. 
Воластий І)зобастий; 2)пмєю- 
щий жирний подбдродок. 

Волати (до кого, на кого)— 
взивать, кричать. 

Волик—1) ум. от віл; 2) (знт.) 
лсук-носорог. 

Волити,*ЛЮ,~ЛИІ11—1) хотеть,же- 
лать; 2) исполнять желанпе. 

Волівня—1) см. Воловник; 2) 
(сувар, на послед. сл.)—воли. 

Воліти, -лію, -лісш—1) желать, 
изволить; 2) кого, чого—пред- 

Во[у]ліяка—гарус, [почитать. 
Волічковий—гару еннії. 
Воло — 1) (у птиц) зоб; 

2) (у человєка)—жирний под- 
бородок; 3) (у бьска) подгру* 

Воловий—зобний. (док. 
Воловий—воловоіі. [стух.* 
Воловик—волопас, воловий па- 
Воловїд, -вода—воловий оовод. 
Воловід, -вода — 1) волокрад; 

2) воловод; 3) воловой ба¬ 
ришник. 

Воловник—воловня. 
В оловолити—воло ковпть, -ея-* 

воли питься, возиться. 
Волога» вологість, -гости — 

влага, влажпость. 
Вологнути—влажпеть. 
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Володар, -ря—владетсль, вла- 
делец, обладатель. владика, 
властелпп, властитель, го- 
сподин, государь. 

Володарство— 1) владичество., 
власті!тельство; 2) владение 

Володарський— владельческин,. 
властительскпй. 

Володарювати — владичество- 
вать, властнтельствовать. 

Володілець, *льця — владелец. 
ВолОДіННЯ^-ВЛадение. 
Володіти—владеть, обладать. 
Воложати—сиреть. 
Воложити — 1) влажпть, 2) ко¬ 

лотить, трепать/ 
Волок, -ка—1) волок, бредень; 

2) толстая веревка. 
Волока —оборка, завязка лай¬ 

те й, постолов. 
Волокйта — бродяЖничество, 
екптавир. 

Волокнистий — волоканстиіК 
Волокно — волокно. 
Волокнувати—мочалить. 
Волокнуватий — волоки пстьгй. 
Волокнуватість — волокли 

стость. 
Волокти,-лочу,-чеш — волочь» 

волокти, уволакивать; -си¬ 
во л о чься, уволакп ват ь ся. 

Волос, -са, мн. волбсси— 1) во¬ 
лос; 2) нарив под ногтем; 3> 
флюс, нарив. 

Волосець, -лосця, волосичка— 
трахома 

Волосина—волосинка. 
Волосінь, -сині-*—і) конский во¬ 
лос; 2) леса из конского во¬ 
лоса. [лостной. 

Волосний—1) волосной; 2) во- 
Волосня, -ні — плетенная из во¬ 

лоса часть кнута. 
Волосся» -сся—[сов.) волоси 
Волость, -сти—І) волость; 2) 

волостное иравлеиие. 
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Волосяний — волосяной. 
Волосяниця—власяница. 
Волоський—1) молдавский, ва- 

лашекий; 2) оріх — грецкий 
орех; 3) такбк — молдаван- 
екпй тавец, 

Волот—метелка, кисть колоса. 
Волотистий — колосистий, ки- 

стеватий. 
Волотка—колосовище, метелка 

колоса. [овса. 
Волоття — колосья проса или 
Волохатий—мохнатий, косма- 

тий, волосистий, волосатий. 
Волохатість—мохнатость, во- 
лосатость, волоспстость. 

Волохатіти—мохнатеть, воло- 
сатеть, косматеть. 

Волоцюга—бродяга. 
Волочини, -чин—вибороновав- 

вие трави. 
Волочити, -чу, -чиш—1) воло¬ 

чить, татать; 2) бить, хаща; 
3) бороиовать. (ся. 

Волочйтися-волочиться, шлять* 
Волочіння-борововавпе, волоч- 
Волошйти—каетряровать. [ба. 
Волошка—1)(бот.) васалек; 2) 

танец. 
Воля—1) власть, сила; 2) воля, 

свобода; 3) желанне, соизво- 
левяе. В. ваша — как вам 
будет угодно. Чинити чию 
волю — исполнять чье жела- 
вие, приказанпе. Лиха в,— 
аложелатвльство. Я не мав 
лихої волі—я не пмел злост- 

•ного аамерения, В-ю дати— 
иредоставить свободу. Яка 
буде воля (чия) —как скажут, 
как прпкажут. 

Воляр, -ра—волопас. 
Вольовий — волевой. В. спбсіб 

—^^аовелительвое наклоненпе. 
Воміт, -ту—рвота. 
Вомітувати—рвать. 

В ол о ся ни й—Ворожбитство 

Вона, мест. (род. П) — 1) она; 
2) же на; 3) самка. 

Вонітувітн—блевать, рвать. 
Воно, мест. (род. його)—1) о но: 

2) ато. 
В6нпитн,-плю, -пиш—1) сом не* 

ваться; 2) терять мужество. 
Вонючка—1) (бот.) клоповник; 

2) (знт.) вонючка. 
Вонятн—понять. 
Ворати—всаахать. 
Ворина» воринна—жердь, жер* 
Воринний—жердовой. [дана. 
Ворнння» -ня—1) (соб.) жерди;. 

2) ограда пз жердей. 
Ворітний—воротний. 
Ворітниця—створка ворот. 
Воріття—мбсто у ворот. 
Ворі[о]ття — возврат, возвра- 
щенпе. 

Ворітця» -тець—1) ум. от во¬ 
рота; 2) калитка. 

Воркіт, -кота— мурлика. 
Воркітня—мурлнканпе. 
Вбркиути—мурлмкнуть. 
Воркотання*— 1) мурликанье; 

2) ворчаяье. 
Воркотати, -чу»-чеш—1) вор- • 

ковать; 2) кричать. 
Воркотіти, -чу, -тйш — ворчатьг 
мурльїкать. 

Воркотун, -на—1) ворчуп; 2) 
мур лика. 

Воркузіння—воркопапно. 
В орну вати—ворковать. 
Воркун, -на—ворчун. 
Ворог» -га—^враг, неприятель. 
Запеклий в.—здой, смертель¬ 
ний враг. 

Ворогування—враждованпо. 
Ворогувати (на кого)—вр&ждо- 

вать (против кого). 
Ворожбит» -та— заахарь, хол» 
дун. 

Ворожбитство — гадайие, кол^ 
довство, чародейство. 



Ворожий —Вощаний 

Борожий -вражеский, враждеб- 
ньііі, неприятельский; -же- 
враждеоно. 

Ворожити, -жу, -жиш — 1) воро¬ 
жить, гадать; 2) возиться, 
копаться. 

Ворожіння—ворожба, гадание. 
Ворожість* -жости — враждеб- 

иость, 
Ворожка — гадалка, ворожея, 

знахарка, гадалка. 
Ворожнеча—вражда. 
Ворон, -ка—мешох небольшой. 
Ворон, -на—1) ворон; 2) дет- 
Ворона—ворона. [ская игра. 
Воронець, -иця — 1) вороной 

конь; 2) ворон; 3) (бот,) во¬ 
ронець [ний. 

Вороний—1) вороной; 2) чер- 
Вороння (соб.) — воронье. 
Вороня, -няти — вороненок. 
Боронячий—вороний. 
Ворбнько—вороной конь, 
Воропай, -ая - воркун. 
Ворота, -ріт — ворота. На во¬ 

ротях—1) на воротах; 2) у 
ворот. 

Воротар, -ря—1) привратаик; 
2) хороводная игра; 3) гол¬ 
ки пер в футбольной игре. 

Воротати—обдирать зерно (от 
Воротило—воротила, (шедухи). 
Ворбтннк—прпвратник. 
Воротн ій—поротний. 
Вороття — возврат, возвраще- 
Ворох, -ху—ворох. [виє. 
Ворохібннк — мятежвпк, бун- 
товщик. 

Ворохі[о]бня, ворохббництзо— 
1) мятеж, бунт, восстание; 
2) смятевие. [восставать. 

Ворох6бити,-ся—буетоватьгся, 
Ворса—ворс. [стьій. 
Ворсастий, ворсяний —ворси- 
Ворситися, -шуся — 1) вор¬ 

сяться; 2) сердиться. 
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Ворухливий—подвижной. 
Порушення—двигавие. 
Ворушило—ричаг, 
Вору шити,-ся,ворухнути,-ся— 
шевелнть^ся.шевельнуть.-ся* 

Ворушіння — шевеление. 
Ворушкий —Т подвижной. 
Ворюватися, воратися—впаги - 

ваться, впахаться. 
Вор'я, -р’я—1) жерли; 2) изго- 
В-осенгі, нор. — осенью [родь. 
Воскобійник— воскобойник. 
Воскобійниця, воскобійня — 

воскобойня. 
Восковий—восковой. 
Воскрес, -су—вос креше ниє. 
Воскресати, воскреснути — во¬ 

скресать, воскреснуть. 
Воскресення—бос кросе нив. 
Воскресіння — 1) воскресевив; 

2) воскрешение. 
Воскрешати, воскресити — вос¬ 

крешать, воскресять, [вать. 
Воскувати — вошпть, обващн- 
В-останнс, нар. — в последний 

раз. 
Восьмака-(в картах) восьмерка. 
Восьмеро—(соб.) восемь. 
Восьмигрйвеник—четвертак. 
Вбсьмий—восьмой. [ник. 
Восьмикутник — восьми у голь- 
Восьмилітній — восьми летвнй. 
В ось мух а—осьмушка. 
В оту в ан н я—вотп ро ван в в. 
Вотувати—вотпровать. 
Вохкий, см. Вогкий* 
Вохра—охра. 
Вочевйдькк, нар.—в’явь, в*яве. 
Воша, -ші п вош, -ши—вошь. 
Вошивець, -вця—вшнвец. 
Вошивий—вшивки. 
^ошопруд, -да—вшпвец. В-ДИ— 

впшвая команда. 
Воща, -щі—вощина. 
Вощаний —І) вощаяой; 2) жед- 

тьіи, рижий. 
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Вощанка—1) клеенка; 2) наво- 
шеііная б у мага. 

Вощина—вощина. 
Вощити, -щу, -щйш—вощить. 
Воювання—воеванне [драться. 
Воювати, -ся — 1) воевать; 2) 
Вояка, вояк, -ка— 1) вовн, 2) 

аабияка, воптель. 
Вояцтво— ВОИНСТВО. 

Вояцький—воинскпй, воєнний. 
В[у]пад, -ду—1) надение, впа- 
денне;2) несчастье,бедствие. 

Впадання—1) впадение; 2) оха- 
жпвание. 

Впадати, впасти —1) впадать, 
впасть; 2)вливаться, влиться; 
3) падать, упасть; 4) (о ваде) 
убивать, убить; 5) случать- 
ся, случиться, нриходиться, 
придтвсь; 6) кому — доста¬ 
ваться, достаться; 7) прихо- | 
даться, придтися, надлежать, 
следовать; 8) прплпчество- 
вать; 9) (только сов. в.) на¬ 
ступить. В. в слово, мову 
кому—попадать в тон кому. 
В. на що—ослабевать, обес- 
силивать. В. коло кого—уха- 
жпвать за кем. Вона йому 
впала в око —она ему понра- 
вилась, пригляделась. На моє 
вітало — по моєму вьішло. , 
Впала чутка — появился слух. 

БпадлнвнЙ- старатель вий, рев- , 
ностний. 

В[у]падок, впадь, -дй—садеж.: 
Впаковувати, впакувати—упа* 

коїш вать, упаковать. (но. 
Впам’ятку (кому), нар.—памят- 
Впаскуджуватися, -ся, впаску- . 

дитн, -ся—загаживать, -ся, 
загадать, -ся, пачкать, -ся, 
запачкать, -ся. 

Впевнений —уверенний. 
Впевненість—у веренносгь. 
Впевнення—уверенность. 

Впевнювання—уверенпе, -ния. 
Впевняти, -ся, впевнити,-ся — 
уверять, -ся, уверпть, -ся* 
убедить, -ся. 

Впевнятися, впевнитися (на 
кого)- полататься, положиться 
на кого, доверяться, дове- 
вериться кому. 

Впень—до тла, до основанпя. 
Вперве, впервині, мар.—впер- 

вьіе, в первий раз; раньше^ 
п еред—і) вперед; 2) сначала, 
сперва; 3) прежде, раньшо. 

Вперекидь, нар.—куиьірком. 
Впереміж, впереміжку—1) по- 

переменво; 2) вперемежку. 
Впереміш—впереметку. [но. 
Вперехрест, нар.—крестообраз- 
Вперізувати» вперезати — 1) 

опоясьівать, опоясать; 2) 
с’едать, с'есть, уплесть; 3^ 
ударить, -ся—опоясиваться, 
опоясаться. 

Вперіщити — сильно стогнуть. 
Дощ в[у] періщив — сипнул 
дождь. 

Впертий — упрямьій, упорний. 
Впертість — упрямство, упор- 

ство. 
Вперше, впершині, нар. — 1) 

впервие; 2) раньше. 
Влеститися—подольстпться. 
Впиватися, впитися—1) пашт- 

ваться,' надиться, упиваться* 
упиться; 2) впиваться, впить— 

•ся, виваляться, виепнться. 
Впильнувати — уберень, до- 

смотреть. 
В пин, - ну—1) удерж, оставовка; 

2) препятстаио? задержка. 
Впинати, вп’ясти — виусдать, 

впустять (когти), -ся — 1^ 
(каиядчп) впиваться, впиться, 
вдепляться, вдепиться; 2^ 
упираться, упореться, упря- 
миться, зауарямиться. 



Впиняти—Вподовж 

Впиняти, -СЯ, ВПИНИТИ, -СЯ— 
удерж и вать, -СЯ, удержать, 
-ся, остаиавдивать, -са, оста- 
вовить, -ся. 

Впирання—вторжение. 
Впирати, вперти — 1) втаску¬ 
вать, втащить, втяпуть; 2) 
втисни вать, втиснуть. 

Впкрскування — вприекивание. 
Впйрскувати, вшірснути—впри* 

скивать, вприснуть. 
Впиряка— 1) упрямец, упря- 
мица; 2) ув. от в[у]пир. 

Впне» -су— 1) вшісивашіе; 2) 
прописка. 

Впне ний—вписной. 
В пйсування—випсивание. 
Вписувати, -ся, вписати> -ся— 

воисьівать, -ся, вписать, -ся, 
ярописивать, -ся, -писать, -ся. 

Впитися, вп’юся, вл’сшся—на¬ 
питься, опьяноть. 

Впихання — впихиванне, втал- 
ки ванне. 

Впихати, -ся, в[у]пхати, -ся, 
упхнути, -ся—1) вталкивать, 
-ся, втолкзуть, -ся, вппхявать, 
-ся, вдихнуть, -ся; 2) вворачи- 
вать, -ся, вворотпть, -ся. 

Впідпитку—впрозшоль 
Впікати, впекти—1) упекать, 
упечь; 2) обжигать, обжечь; 
-СЯ—1) уоекаться, упечься; 
2) обяспгаться, обжечьеа; 3) 
надоедать, надоесть. 

ТЗпІЛ, нар.—пополам, 
Зплескатн— 1) сплющить, 2) 

обрьізгать. 
Вплив, -ву — влияние, воздей- 

ствпе. 
Впливання—1) впливавие, вте- 

кание; 2) влияние, воздеіі- 
ствие. 

Впливати, вплинути—1 )вдпять, 
повлиять, воздействовать; 2) 
впливать, вливаться, влиться. 
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Впливати, впливти, вплисти— 
1) упливать, уплить. В. в го¬ 
лову—озбрести на ум. 2) про¬ 
пливать, п роп лить; 3) вли¬ 
ваться, влиться. 

Впливовий—влиятельний* 
Вплигнути—впрш'нуть. 
Вплинь, нар.—вплавь. 
Впліскувати, вплеснути—впле- 

скивать, вплеснуть. [еие. 
Вплітання—вплетание, вплете- 
Вплітати, вплести—1) вол етать, 
вплесть, ввпвать, ввить; 2) 
сші етать, сплесть. 

Вплутування—впутивавие. 
Вплутувати, вплутати—1) вду¬ 

ти вать, в путать, ввязивать, 
ввязать; 2) (о человеке) вме¬ 
ти вать, вмеоіать. 

В поваги—уповать. 
Вповзати, вповзти — вползать, 

вподати. 
Вповивати, вповити—пелевать, 
спеленать. 

Вповідати, вповісти — расска- 
зьівать, рассказать. 

Вповні- І) вдоиоль; 2) вполне. 
В. перейти дорогу—перейти 
дорогу с полньїм нсм-иб. 
(к удале) Місяць уповні—- 
подная лупа. Жінка в,—бе 
ременная. 

Вповноважений—уполаомочеп*. 
ний, доверенний. 

Вповноваження—доверенность. 
солномочие. 

Вподвійні—вдвойве, вдвоє 
В[у] подоба, вподобання — 1) 
вкус; 2) у до вол ьст ви е, По 
своїй уподобі—произвольво, 
по пропзволу. 

^родббаїи — полюбить, влю¬ 
биться; -ся—покравпться. 

ВподобннЙ—нравящийся, угод¬ 
ний, праятний. 

Вподовж, нар.—вдоль, вдлнву* 

—* 
11’ • і ' г . ' , *, і? 
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В позику - взаіі ми, зад мообразно. 
Вполовину, пар, — наполовину. 
Вполювати, -люю — поймать, 
добить на охото. [охоге. 

Впольований — добитий на 
В| у [поминати, в(у]пімнути—ца¬ 

пом пнать, вапомиить. 
Впоминатися, впімнутися (за 

чим, про що)—на поминать, 
цапомиить, добиваться, на- 
стаивать. 

Впоперек, пар.—поперек. 
Впорати —1) убрать, прибрать; 

2) покоптить, окончпть, удо- 
влетворпть; 3) укокошигь, 
убить; 4) с’есть; -ся—упра¬ 
виться. 

Впоринати—нирять. 
Впорожні, нар.—порожнем. 
Впороситися—опороситься. 
Впороти — едолать что-либо 

резко, пеожпданио, викинуть. 
Впорскування—вливаопе, вири- 

ски на ниє. 
Впореку вати, впорснутії—впри- 

екпиать, вприснуть. 
Впору, пар.—виору. 
В поруч, нпр.—рядом. 
Впоряджати, впоряджувати, 

впорядити, впорядковувати, 
впорядкувати — устраинать, 
устроять. 

Впорядкування — устроенпс, 
устройство. (витоль. 

Впорядник—устроптель, соста- 
В(у|послі, ітр.—спотом, после. 
В[у[послід, в|у|послідок, нар.— 

1) после; 2) наконеи, в заіспо- 
ченпе, ішпоследок, йод копец. 

Впотан, нар.—таііио, сек[їотио. 
Впотемки, пар.—в темното. 
ВпотрійнІ, нар.—втроє. 
Впотужнити,-ся—еделать, -ся 

сильним, могущоственнмм. 
Впоювати, впоїти — спай вать, 

споить,* иапаивать, паиоить. 

^ кр .рос. слоил. А ИІковсц.иЯ—ІД 

Вправа— І) изощреппе, упраж- 
нение; 2) опит, навик; 3) 
вделиванпе, вставка. 

ВправдІ, нар.—в самом двле. 
Вправі, нар.—вправо. 
Вправлений —вделанвий. (пие. 
Вправлення—вдеяка, вдели ва- 
Вправляти,вправити — 1) вста¬ 

влять, вставить, вделивать, 
вделать; 2) сокопппть, еде¬ 
лать, убрать; о) упражияться, 
заяиматься. В. ріллю—занп- 
маться земледелием. 

Вправлятися, вправитися — 1) 
управляться, управиться; 2) 
приучаться, упражвяться; 3) 
вставляться, вставиться. 

Вправнений -узаковепиий. 
Вправнення—узаконений, лега- 
лпзация. [ний. 

Вправний—иекуспьіо, пзощреа- 
Вмравник—вставщпк. 
Вправність — ловкость, опит- 

иость, пзоїпрепіюсть. 
Вправняти, виравнити—узако¬ 

нять,-конать, легалпзііровать. 
Вправо, пар.—вправо. 
Вприпуст, пар.—вволю, сколько 

угодно. 
Впритузі, пар.—в беде. 
Впрівати, впріти — 1) потеть, 

ііспотеть; 2) довариваться, 
довариться. 

Впроваджений — 1) невловний; 
2) іінедреиньїй. 

Впровадження, впроваджуван¬ 
ня— І) в веде ниє; 2) внедре- 
ниє; 3) водворение, 

Впроваджувати, -ся, впрова¬ 
дити, -ся—І) вводить, -ся, 
ввести, -ся; 2) внедрять, -ся, 
внодрить, -ся; 3) водворнть, 
-ся, водоорить, -ся. 

Впродовж, кар. — вдоль. 
В прозелень, пар—иззелева. 
Впрост, нар.—прямо. , 
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ВпрОСТЯЖ» пар.—цугом. 
Впрохувати,-ся, впрохати,-ся 

упрашпвать,-ся, упросить,-ся. 
Впрягання—впряганпе. 
Впрядати,впрясти—напрядать, 

напрясть. 
Впудитиея, -джуся» -дишся— 

1) замочиться; 2) заиачкать- 
ся; 3) пспугаться. 

Впурнути—нирнуть. 
Впуск, -ску—впуск, впускаппо. 
Впускання — 1) впускана©; 2) 

ропянпе; 3) опусканпе. 
В[у]пускатн, в[у]пустити — 

1) впускать, впустить; 2) ро- 
нять. уроипть; 3) упускать, 
упустить, випустить; 4) опу¬ 
скать, опустить. 

Вп’ясти, см. Впинати. 
Вп’яте—в пятий раз. 
Вп'ятеро—в оять раз, впятеро. 
Вп’ять, нар,— ошіть. 
Враг,-га — чорт. 
Врадити, -джу, -диш — 1) посо- 

ветовать; 2) постановить, ре¬ 
пніть; 3) помочь. 

Врадуваний—обрадоваовий. 
Врадувати—обрадовать. 
Вражати, -ся, вразити, -ся, 

-ЖУ,-ЗИШ— 1) поражать, -ся, 
поразить, -ся; 2) оскорблять, 
-ся, оскорбпть, -сяг огорчать, 
-ся, огорчпть, -ся. 

Враждувати (на кого)—гневать- 
ся, сердиться па кого. 

Вражий—1) чертов, чертовскпй, 
босов; 2) враждебний. 

Враж [і]ння—впечатленпо. 
Вражливий— виечатлптельоиіі, 

восприпмчпвий. 
Вражливість — впочатлвтель- 

иость, восорппмчнвость. 
Враз, пар.— І) вдруг, сразу; 

2) вместе, заодно, на ряду. 
Враза — 1) рапа, бодьноо мосто; 

2) оскородеиие. 

Вразливий — 1) впечатл птель- 
ний; 2) ч у вств здольний к 
боли; 3) болезнешшй, нрп- 
чппяющпй боль; 4) оОид- 
пьт, оскорбитсльньїй, од кий. 

В раз ний—бо лез неп ний, ирвчв- 
шиощпіі Соль. 

Вранішній—утреннпй. 
Вранці, нар.—утром, заутра. 
Враяти—1) носоветовать; 2) по¬ 

становить, решить; 3) помочь. 
Вредний—1) лакостпий, против¬ 

ний; 2) тяжелий. болезпси¬ 
ний, изеурнтельний (трудг 

Врешті, пар.—наконец. [наир). 
Вривати, -ся, врити, -ся— 

вривать, -ся, врить, -Ся. 
Вривати, в[у]вїрвати, урвати— 

1) стривать, оторвать; 2) ви¬ 
ривать, вирвать; 3) срьівать. 
сорвать; 4) надривать, падо- 
рвать, укорачітать, укоро¬ 
тить; б) переривать, пере¬ 
рвать; -ся — 1) от рипаться, 
ото рваться; 2) вириваться, 
вирваться; 3) сриваться, со- 
рваться; 4) прориваться, про¬ 
рваться. Розмова увірвалася 
—разговор оборвался. 

Вривцем, нар.—уривками, 
Врисовувати,присувати—вчер- 

чпвать, вчертвть. 
Врихтовувати, врихтувати — 
прилвживать, приладить. 

Врівень, врівні, пар. — наравпе, 
ііровень, врашіе, па ряду. 

Врівнювати, в рівняти •— урав* 
нипать, уравнпть. 

Вріз? -зу—порез, 
ВІуІрїзувати, в[у [різати—1) от- 
резивать, отрезать; 2)(пюльло 
сов. є.) ударить; 3) падрези- 
вать, надрезать, порсзинать, 
порезать, В-зав пальця—по- 
розал палец. -ся — оорези- 
ізаться, аореааться. 
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В[у]рікати, в[у]ректй, в[у]рік- 
нути—І) укорять, укорнть; 
2) сглаживать, сглазпть. 

В[у]рікатися, в(у]ректися — 
сльїшаться, послишаться. 

В роблений—вделанний, [ниє. 
В робленії я—вделка, вделива- 
Врибдювання — вделивание. 
Вробляти, вробити—1) вдели- 

вать, вделать, вставлять,вста* 
впТь; 2) нараоативать, пара- 
ботать; 3) делать, сделать, 
смастерпть; 4) воздольївать, 
воздолать, обрабативать, об- 
работать; 5) у що—пачкать, 
аапачкать, загадать во что; 
-СЯ — 1) вделиваться, вде- 
даться; 2) пачкаться, запач- 
каться чом. 

Врода—красота, мпловядность. 
Гарний на вроду—краспв(ьій) 
соОой. 

Вроджений—прожде в ний. 
Вроджен ість—врождонность. 
1^[у ІРОДЙТИ—родить, уродить. 
Добре вродііло — урожай хо- 
рош. 

Вродитися—1) (у)родпться; 2) 
неожидапно появиться. 

Вродливий—1) красивий, при¬ 
гожий, миловидний; 2) спо- 
собньїй, даровптиіі; 3) уро¬ 
жайний. 

Вродливість—мпловпдность. 
Вродник, -ниця—красавец, -вп- 
Врожай, -аю—урожай. [па. 
Врожайний— урожайний, сло- 
дородннй. 

Врожденець, -нця—уроженец. 
Вроздріб, нар.—врозипцу, враз- 
дробь. 

Врозкидку, нар —вразброс. 
Врозсип, нар.—врассиппую. 
Врозтіч— вразброд, врассип- 
Врозумити—уразумить* [ ную. 
Врозумливий-вразумитсльний. 

Врікати—Вссіла 

В роїти—вообразпть, забить(се¬ 
бе) в голову. ІірОЇТИСЯ В Го¬ 
лову— засесть в голово. 

В|у]роки, -ів, врочина — сглаз. 
Вростати, врости —І) вростать, 

врясти; 2)заростать,зарасти. 
Врочистий — торжественниіі. 
Врочище—1) урочище; 2) сглаз. 
Врубати — 1) що —отрубвть; 2) 

вадрубить. Пальця в-ав—ру¬ 
би ул палец. 3) чого—подру¬ 
бить (немного дров, напр.); 
-ся—1) отрубпться; 2) вру- 

Вруна, -нн—доходи, (биться. 
Врунюватися, врунитися — (о 

посевс) всходнть, взойта, ку- 
стпться. 

Вряджати, -ся, врядити, -ся 
-ДЖу, -ДИШ—1) устрамвать 
-ся, устропть, -ся; 2) укри¬ 
шать, -ся. украсить, -ся. 

Вряди-годи» пар. — ипогда, пз 
В у [ряднин—урядник, [редка. 
В у]рядування — отправленне 

служби. 
В| у [ряду вати — 1) отправдять 

службу; 2) управлять. 
Ц-рлтбвувати, врятувати—спа¬ 

сать, спасти! 
Всаджувати, всадити—і) пса* 
ж н ват ь, всадпть, посадить; 
2) втикать, поткнуть, всови- 
вать, всунуть. 

Всверловувати, -ся, всверлити, 
-ся— засверливать,-ся,засвер- 

Всвітити—осветпть. [лить, -ся. 
Все —1) всіі; 2) (нар.) постоян- 

по, всегда, все. 
Всебічний—всестороншій. 
Всевладний—всевластньш, все¬ 

сильний. 
Всежерущий, всежерний—все- 
пожирающпй. 

Всезнавець, -вця—всеведущий. 
Всезнання—всеведсвпе. 
Всеіда, всеїдний—всеядний. 
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Вселюдний — 1) публичвьій, 
всенародний; 2) всеоОпіиіі; 
3> всечеловеческнй; -но—пу- 
блично, всенародно. 

Всслякий— всяческпіі, разлпч- 
ньиі. веевозможвий. 

Вселяково—всячески.разлпчно. 
Вселяти , -ся, вселити ,-ся—все* 
лять, -ся, вселить, -ся. 

Зселячмна—всячина. 
Всемогутній—всемогущий. 
Всенародній—всенародний. 
Всенош[ч]на—всенощная. 
Всенький—весь, весь целпком. 
Всеосяжний—всеоб'емлющиії. 
Всепалішш—всесожжение. 
Всепідданчий — всеподданнеп- 
ший. 

Всепрощення — всепрощенпе. 
Всердитися, -джуся, * дишел— 

войтп в раж, рассерднтьсн. 
Всередині, пар.—впутрп. 
Всесвіт, -ту — вселеаная, мир. 
Всесвітній — і) всемпрньїй; 

2)вссобщий. В-ня повія—все- 
пародная потаскуха. З) пзвест- 
пьій всему свету, В-ньої сла¬ 
ви— всем и рноизвестньш. 

Ссесйла — всемогу щество. 
В есоюзний—всесоюзний. 
Все-таки, пар. — все-таки. 
Всеукраїнський — всоукрапп- 

ский. 
ВсецІліощий— всепецеляющпй. 
Всидіти, -джу, -диш—успдеть. 
Всиловувати, всилувати—пра¬ 

ну ждать, принудить. 
Іісіілу, кар. — с трудом, едва. 
Всилювання—вдеванпе (нотки). 
Всиляння—1)внушевпе; 2) вне- 
дреале; 3) вдеванпе (нитки 
в иглу). 

Всиляти, всилювати, всилити — 
1) вдевать, вдеть (витку в 
в голку); 2) внедрять, вне- 
дрпть; 3) внущать*ішупшть. І 

Всиновляти, всиновити—уси¬ 
новлять, усиновить. 

Всипати, всипати, всипнути— 
1) всипать, всипать, всип- 
нуть; 2) наливать, налить 
(борта, напр ). 

Всипати—спать, засипать. 
Всипище—помещеіше для сьгау- 
Всипляти—засипать, [чихтел. 
Всиплятися, вслатися — заси¬ 

пать, заснуть. [паю ший 
ВсмпущиЙ -сонний, всегда уси- 
Всиротіти, -тію — оспрототь* 
ВсисальниЙ — всасивательїшб. 
Вситити, -чу, -тиш меду—еде- 
лать, сварить меду. 

Всихати, всохнути — 1) заси- 
: хать, засохнуть; 2) усихать, 

усохнуть, отсихать, отсох- 
Всігди—всегда. (нуть. 
Всідати,всісти, всяду —І) уса- 

, живатьея, усесться; 2) обее- 
дать, обсесть. 

Всікати, всікти, всічу — отру- 
бивать, отрубпть. (вий. 

Всілякий — всяческвй, разлпч- 
Всісінький—решительно весь. 
Вскакувати, вскочити—1) вска- 

кпвать, вскочить во что.нпрьі- 
гквать, впригнуть; 2) (гяолько 
соє. в.) впутаться, бить заме- 
шапним. Вскакувати, вско¬ 
чити в гречку — варушать 
супружескую В ер н ость. Ус¬ 
кочив І — влез (в ДС1Т)рІ1Ю), 
попаді 

Вскоки, пар.—1)вскачь;2) впрп- 
прижку, впрпеядку. 

Вскуб{ну)ти—1) дернуть за во- 
лосьі; 2) урвать, дериуть. 

ВСЛІД, пар.—вслед. 
^слідкувати, вслідити, -джу, 

•диш—уследать, заметнть. 
Всмак, пар.—всласть. 
Всміхатися, в[у]сміхнутися— 
ульїСаться, ульібиуться. 

Всмішити—Встромляти 
1 і9 

Всмішити—васмешить. (иьііі. 
Всмоктувальний—всасиватель- 
Всмоктуваний — всасьіваемий. 
Всмоктування — всасиванпе, 

втягпвапие, впити ванне. 
Всмоктувати ,-ся,всмоктати ,-ся 

—втятивать, *ся, втядуть, -ся, 
всасьівать, -ся, всосать, -ся, | 
впптивать, -ся, впитать, -ся. 

Всмолювати, всмолити — осмо¬ 
ли вать, осмолить. 

Всовіщати, всовістити, -щу— 
усовещать, усовестпть, 

Всокотнти, -чу, -тиш — убо¬ 
ре чь, сохранить. 

В солений—просол енний. 
Всоліти, -лію— просолиться. 
Всолодити, -ся—усладить, ся. 
Всох л и й—засох ш и й. 
Всохнути, см. Всихати, [успеть. 
Вспївати, вспіти — успевать, 
Вспід, пар.— 1) вниз, под опз; | 

2) на дно. [низу. 
В[у]споді, нар.— 1) ва дне; 2) на 
В справжнії, >шр.—в сам ом дело, 

Серьезно. 
Вставання — вставанпе. 
Вставати, встати—1) вставать, 

встать; 2) подьіматься, под- 
пяться, вздиматься Хвиля 
в-ла — поднялось волнениє 
(на воде). 3) слезать, схо¬ 
дить. Тут нам в.—здесь нам 
слезать, сходить (с трамвая, 
поезда). 4) восставать, вос- 
стать; 5) восходпть, взойти; 
6) наступать, наступить; 7) 
нроисходнть, произойти. 

В ставка—вставка. (на. 
Вставлення—вставлеппе, встав- 
ВставлюваннЙ — вставиой, вста- 

вочішіі, вставляєм иЙ. 
Вставлювання —вставленио. 
Вставляти, вставити — вста¬ 

влять, -вить, влалсивать, -дмть. 
Клепку В-ИТИ—вразумить. 

Вставляч, -ча—вставщпк. 
Вставний—1) вставной, вставоч- 

ний; 2) вводвий. В-не речен¬ 
ня—вводвое предложенпе. 

Встановлення — установлено е. 
Встановлювати, встановляти^ 

встановити — устанавлнвать, 
установить. 

В(у]старіти—состарпться. 
Встаровину—встарину, встарь. 
Встеклина (тл.)—бешенство. . 
Встерігати, встерегти— обере- 

гать, уберечь, кар аул и ть,. 
укараулпть; -ся-оберегаться^ 
уберечься. Не встерігся й за¬ 
гинув — не оо[у1берегся п 
погпб. 

Встигати, всти(гну)ти — успе- 
вать, успеть, поспеть. 

В стид, -ду—стид, 
Встидно, пар.—стидно. 
В стйдат ис я—ст и диться. 
Встидити, -ся — пристидить^ 

-ся, устидпть, -ся, [вать^ 
Встилати — уствлать, покрьі- 
Встоювати, ВСТОЯТИ -1) устап- 

вать, устоять; 2) отстаивать„ 
отстоять. . 

Встрашу вати, встрашити, -ш 
-шиш —стращать* устрашать* 
устрашить. 

Встрибувати, встрибнути — 
1 вирьігпвать, виригнуть. 
Встрнгти, -жу, -жеш—устричі. 
Встрівати,-ваю, встріти, _ріну, 

встрічати, встрітити—вотре- 
чать, встретпть. 

Встрілювати, встрелити—стре¬ 
лять, поиадать стреляя, з?.- 
стрелить. , * 

1 Встромляти, встромити,-млю—- 
1) втикать, воткнуть. В. очі 
в землю — потупиться. 2). 
вонзать, вонзпть, всажпвать, 

і всадить; 3) вставлять, вста- 
і вить, опускать,ооу стать кудд. 



Встругати — Вте&яти 
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Встругати, встругнути — от- 
СТРУгнуть. В-Нути штуку_ 
от колоть штучку 

Встрявати, встряти—і) вмеши- 
ваться, вмешатьсн; 2) ваутьі- 
ваться, запутиваться, запу- 
таться. В-в у розмову—вме- 
иіался в разговор. В-в у цю 
справу—виутался в ато дело 

Вступ,-пу—1) введенеє, встуд- 
яеяпе; 2) (* школу) поступ, 
левме; 3) вход; 4) (пьссн, 
ПОЗМЬі) пролог. 

Вступати, вступйти-ї, у шо 
ДО чого, до кого—вступать 
вступить, входить, заходить,’ 
зайти, воотц. В-ти в чоботи— 
ооугь ^ саво. п. я до вас 
вступлю—я к вам зайду. 2) 
за кого — виходить, вийти і 
замуж. В-ти в закон-жс- 
нпться. 3) (в пене) уступать 
уступить; 4) до чого-по¬ 
ступать, Поступить (в школу). 
ступатися, вступитися —']) 
вмешпваться, вмететься (в 
?туппт?): <2> гупать, от- 

В-пися 3 дорбги!—даіі дорогу 
О) аастутогьс», юсіуопїьсі 

Всту„„е, ^го—стуо»^^; 
плата. 

Вступний —1) вступетельний, 
входнои; 2) (жзамен) прпем- 
о''ій; 3) (номер) входящиіі 

встяж'”!!ілстатт" - 
Встьоб'иути—стягнуть |СТГГ- 
Всуяя”"” всовь,яаііие. вдіїпга- 
Всувати, -ся, всунути, -СЯ- 

вдвпгать, -са, вдвпнуть, -ся 

В<=Г?’ 'сл' ВСУЦУТЬ> -ся.’ ‘ сувний—ВДВИЖНОІІ. 
суд щупати, В судити, -джу— 

Всулиий ь’ прпсУдить' І о^уднин—ашеняедіий. 

І ■ —вмвняемость. 
І Всукати, -сучу, -чеш - осудить 
Всупереч, кЯ„. _ воп Укп в 

противаость. 
Всупроти, нар.—ваперекор. 

ВсіЬлн Ь’ нпр-аеляком, вполве. 
всюди, нар. — всюду везло 
СЯК, всякий, меап.—каждий 
всякий. Всяким способом — 
всемерво. 

ВсякатиСЯиггі Нар ~ псячейк«. всякати, всякнути-і) (о жид. 
| } всасиваться, всосаться- 

-) засмаркнвать, засморкать’ в яко ВСЯК0ВО> нол_всяІ ескЬ; 

оінчина—ВСЯЧИ ВН 

ВсьпгосвггнГя Г° пВСЄГ° Наисвго' «іосвітнія—1) всемирпий 

.1Г°се™Й; 3> — 

Втаскатися*!^ И*Г"’ ■ї»- 
Втиснуться, Мто*’"' 
таїовати, -ся, -таюю, втаїти, 
ИТЬ,’ ;СС»-У™*”ь, -ся, ута- 

Втверджувати, втвердити - 
утверждать, утвердить, укрв- 
ПЛЯТЬ, укреппть, Р 

Втеклий—убежавший, бепвп 

•за. їй 

автт::^;ся”і”--р*г. 
вуться. шлоп- 

Вте лютувати, втелющ „ти-П 

втишить**ВГРЄТЬ’ втаскиваТЬ, 
?ить ; всу. 

1 Вт'ЛтГГП) ~ 
ас> »> ть. >)всуапть. дать; -ся 

брагьсаТІцо я^,М0аЯ,,Т,*сл,за‘ 

Ц™' *алн>—утеравть 

ааГ,;~ГР"‘П' тП"т' 
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Втеча—побег, бегетво. 
Втикання—втьі капне. 
Втикати, уткнути, увіткнути — 

1) втикать, воткиуть; 2) по¬ 
дружать, водрузпть; 3) вон- 

•зать, вонзпть, [виткать. 
Втикати, вткати — витикать, 
Втикатися, в] у Діткнутися—!) 

втираться, втереться; 2) вти¬ 
каться, воткнуться. 

Втинати, в[у]тнути, в[у]тяти— 
1) отрезивать, отрезать, над- 
рези вать, надрезать;2) (сов. в.) 
еделать, смастернть; 3) (сов. 
в,) запеть, запграть; 4) (сов. в.) 
понять, догадаться. Втяв, аж 
пальці знати—плохо еделал; 
нечистая работа. 

Втйнок, -нку — отрубок/обру- 
Втирало—полотен це. [бок. 
Втирати, -раю, втерти, втру, 

-реш — 1) утирать, утереть, 
втирать, втереть; 2) (только 
сов, в.) истолочь, смолоть, 

Втирач, -чка—утпральник. 
Втирити, -СЯ — вброенть, вва¬ 
лить, -ся, втиснуть, -ся, вта- 
щить, -ся. 

Втискатися, втиснутися—втп- 
скнваться, втиснуться, вти¬ 
раться, втереться. 

Втискувати, втиснути—вдавли* 
вать, вдавить, вжнмать, вжать. 

Втихати, втихнути—утихать, 
утихнуть. 

Втихлий—у ти х ш и іі, з ат п х ш и її. 
Втихомирення — успокоение. 
Втихомирювати, втихомирити - 

усмирять, усмирить, успо- 
каивать, успокоигь, умиро¬ 
творять, умиротворить; -ся — 
успокапваться, успокоиться, 
утихать, утпхну ть, уходпться. 

Втишати, -шаю, втишити, -шу 
— успокаивать успокоить, 
усмирять, усмирить. 

Втишувати, см. Втишати. 
Втік, р. втеку—бегетво. 
Втікання—побег, убеганпе. 
Втікати, втекти, -чу, -чеш — 

1) убегать, убежать; 2) вте- 
кать, втечь. 

Втікач, -ча — беглец, беглий. 
Втілення—воплощенпе. 
Втіляти, -ся, втілюзати, -ся, 

втілити, -ся—ВОШЮШДТЬ,-СЯ, 
воплотсть, -ся. 

Втім* нар.—впрочем. 
Втіха — утешеїше, утеха, ва- 

слажденпс, отрада. 
Втішати, втішити — утешать, 

утешптьі радовать, обрадо- 
вать. . 

Втішний—1) отрадпий^ утешп- 
тельньїіі; 2) потешииіі, жпзие- 
радоствий, забавний. 

Втовкти, -чу,-чеш—втолочь. 
Втовш, втов шки— в тол щн в з». 
Втокмаченії я — вдалбли ванне. 
Втокмачувати, втокмачити — 

вдалбли вать, вдолбить* втол- 
ковивать, втолкопать. 

В[у]толочувати, в|у]толбчити— 
витаптивать, витоптать, утап- 
тивать, утоитать. 

Втома—усталость, утомленпе, 
томвость. 

Втомлений— утомленньїй, том- 
ннй* усталий* истомленниіі* 

Втомлювати, втомляти, вто¬ 
мити — утомлять, утомить, 
истомлять, потом ПТЬ. 

Вто м н и й—у ТО м и те ДЬ Н Ь1Й. 
Втопати, втонути — утопать, 

тонуть, утонуть. 
Втеплювати, втоплятя, вто* 

пити — утоплять, у ТОП ПТЬ* 
Вт61у]плюватн, вто{7|пити — 

виерять, виерит^уетремлять, 
устремпть (взор). [(взор). 

Втопити—І) утопать;2)вперпть 
1 Втоплена, -ної—утоплеанида. 



Втоплений—Вудження 

Втоплений, втопленик — уто- 
плеянпк. 

В[у]топтуватн, в (у ]топтати — 
утаптьшать, утоптать, про- 
таптшвать, протоптать, [чпть. 

Вторгувати- наторговать, вьіру- 
Втори—уторьі. На в. слабий — 

1) плохо сдержввающий га¬ 
зи; 2) аесдержапаьій. 

Вторік, нар.—в прошло&і году* 
Второпати—понять, раскусить. 
Вторувати—у катать, п ротор пть. 
Вточувати, вточити —1) наце- 
живать, нацедить, вцсжіівать, 
вцедить; 2) вонзать, воазить. 

Втрапляти, втрапити — попа¬ 
дать, попасть, найти дорогу. 

Втрата—11 потеря, утрата; 2) 
убиток; 3) 'расходьі, и здерж- 

Втратний—убьпочпий. [кн. 
Втрачати, втратити — терять, 
потерять, утрачивать, утра¬ 
тить; -ся — издерживаться, 
издержаться. 

Втрете, пар.—в третпй раз. 
Втримувати, втримати-!) удер- 
жпвать, удержать; 2) содор- 

Втрое—втроє. [живать, -жать. 
В троїти—утропть. 
Втручання — вторженпо, вме- 
шательство. 

Втручатися, втрутитися — і) 
вмешиваться, вмешатьея; 2) 
вступаться, вступиться, втор¬ 
гаться, вторгнуться; 3) внути- 
ваться, опутаться, соваться, 
сувуться. 

Втулище (анаш.) — влагалшце. 
Втулок, -лка—втулка. 
Втулювати, втуляти, втулити— 
вклади дать, вл ожить, вме- 
щать, ши встать. 

Втуплювати, втупляти, вту¬ 
пити-(о ілазах) у стремлять, , 
у стремить, оперять, вперить. 
В. очі—всялить глаза. 
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Втушковувати, втушкувати— 
закути вать, закутать. 

Втягання, втягнений— 1) вта- 
екпоавпе, втягивавне; 2) вса- 
сивание, воирапие; 3) вовле- 
каипе, вовлеченпе. 

Втягати, втягувати, втягти, 
втягнути—1) втягивать, втя- 
нуть, вовлекать, вовлечь; 2) 
всасьюать, всосать, вбирать, 
поглощать; 3) вволакпвать, 
взолочь, втаскивать, втапшть; 
4) прптягпвать, притянуть, 
ввязьшать, ввязать; 5) {нитку} 
вдевать, вдеть. 

Втягнутий — втяпутьііі, заліе- 
шанньїй. 

Втямки, нар,—памятно. В. Да¬ 
тися— дать себа помнить. 

Втямку, нар.—понятно. [ятие. 
Втямління—понішанпе, воспра- 
Втямок, *мку—ионішанае. 
Втьоком, нар.—убегая. 
Вугілля—у гол ь. 
Вугельннк—обжпгатель углей. 
Вугіль, -голю—угодь. [ватьій. 
Вугластий — гранений, угло- 
Вуглеводень,-для-углеводород. 
Вуглеквас, вуглекислота (хим.) 

—углекислота. 
Вуглекислий—углекпсльїії. 
Вуглепромисловість — углепро- 
мшшленность. 

Вуглетяжник — углепод емник. 
Вуглецевий—углеродеьій. 
Вуглець, -леця —углерод* 
Вуглина—уголек. 
Вуглище—угольная яма. 
Вугляний—угольньїй. 
Вугляр, -ра—угояьщпк. 

! Вуглярня—угольня. 
В^оль, -глю—уголь. 
Вугор, -гра—угорь, прищ. 
Вуджен ий—копчений. 
Вудженйна—копчение продук- 
Вудження—коп чеипе. (ти. 

Вудила — Вцяцьковувати 1 53 

Вудила—1) узда, уздечка; 2) | 
(іастр.) Мицар и Алькор в 
Большой Медведпие. 

Вудило—удило. 
Вудити, •джу, -диш—коптить 
Вудити—удить. 
Вудіння—ужение. 
Вудка—уда, удочка. 
Вудкар, -ря —удильщпк. 
Вудлище—удилище. 
Вудод, -да (зоод.)—удод* 
Вуж, -жа—у ж. 
Вужче, нар.—уже. [невода. 
Вузда—1) узда; 2) веревка у 
Вуздечка—уздечка. 
Вузісінький, вузесенький—узе- 

хонький. 
Вузити, -жу, -ЗИШ—с’уживать. 
Вузлик, -на—узелок. 
Вузловий—узловой. 
Вузлуватий — 1) узлоЕатиЙ; 

2) замисловатиіі. [связь. 
Вузол, -зла—1) узел; 2) узи, 
Вузький—у зкий. 
Вузькість—у зость. 
Вузькоглядний — узкозорйй. 
Вузькоколійний-узкоколейвий. 
Вуй, роО. вуя—дядя (по матерії). 
Вуйко-1) дядя; 2) (у гуцулов) 
медведь, [тери). І 

Вуйна —тетка (жена дяди по ма- 
Вулик, вулей, -ея—улой. 
Вуликовий—улейньїй. 
Вулиця—1) улпца; 2) сборпще, 

гульбище. 
Вуличанин—у часта пк гульбищ. 
Вуличний—уллчний. В-ні п 1с- 

«1—песни вольного содер- 
жания. 

Вурда — 1) жмихя (из семян); 
2) овечий сир. 

Бурчати—мурльшать. 
Вус, -са—ус. [стий. 
Вусатий — 1) усатий; 2) осТи- 
Вусик — 1) (у растения) при- 

цешеа; 2) усяк. 

Вуста, р. вуст—уста, губи. 
В уст і лка—(в сапогс) стелька. 
В устриця—устрпда. 
Вутиця—утка, уточна, [слабий. 
Вутлий—утлий, слабосильний, 
В утка—утка. [уток. 
Вуть-вуть, межд.—прпзив для 
Вухань, -ня—ушастий. 
Вухатий—ушастий. [ний). 
Вухналь, -ля—гвоздь (подков- 
Вухо—1) ухо; 2) ушко еосуда. 
Вушко—1) ушко; 2) пельмень. 
Вушний—ушной. 
Вхибити — 1) промахнуться? 

2) взять незаметно, украдкоіі. 
В хитнутися—по шатнуться. 
Вхитрбвуватися, вхитрувати¬ 

ся— ухищряться, ухитриться. 
Вхід, -ходу—ВХОД. 
Вхідний—1) входящиіі; 2) вход- 

ной. В-ні двері — входная 
дверь. 

Вхлюпати—обризгать, забрьіз- 
гать; -ся — обрьізгаться, за- 
брьізгаться. 

Входини, вхідчини —1) ново* 
солье, вход; 2) вводенпо. 

Вхбдити -джу, -ди ш—входить. 
Входиться через двері—ВХО¬ 
ДИТЬ (надсі) дверьго. 

Вхбдбвий—входной, впускно»!. 
В-ві двері — входная дверь. 

Вхопити — ехпатпть, оохитпть, 
ухватить.В.КОМУ (вкого)що- 
вирвать что-нб. у кого-дибо.. 
_ся—схватиться, ухватпться. 
В, у бесіду, розмову — ВМО- 
шаться в разговор. 

Вхоплювати—схвативать. 
Вцвістн—процвесть, зацвость. 
Вциганити—обмануть. 
В ці дити, -джу,-дищ—нацедить. 
Вцілити—попасть в цель. 
В цінувати , -ную—оиенпть. 
Вцяцьковувати, вцяцькувати 
украшать, украспть. 
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Вчадіти, -дію—угореть. 
Вчарувати — очаровать, пра- 

колдовать. 
Вчас. нар,—во-время. 
Вчасний—своевременний, бла- 

говремепньїи 
Вчасно, -е, пар.—своевремен- 

но, во-время. 
Вчащання—частие посещенпя. 
Вчащати — 1) часто ходять 
куда, часто посещать кого. 
Вчащає до нас — зачастил к 
нам 2) уменьшать, отделять 

Вчений—учений. [часть. 
Вчення—І) ученпе; 2) наста¬ 

влений. 
ВчепистиЙ — навязчпвьш, прп- 

вязчивиїї. 
Вчепити —1) прицепить; 2) за- 
цепить, задеть: -ся — вце- 
питься В-ся за кого — у хва¬ 
титься за кого, припиняться 
к кому. В-ся до кого — при¬ 
стать к кому. 

Вчесати-1) расчесать, вичесать; 
2) емочь расчесать; 3) су- 
меть сделать; 4) ударить. 

Вчетверо, кар.—вчетверо, [раз. 
Вчетверте, кар.—в четвертий 
Вчикрижити — обрезать, отре- 
Вчйнення—причпнение. [зать. 
Вчинити—сделать» поступить. 
В* дурницю — сглупить. В. 
слідство — ироизвести след- 
ствие. 

Вчинок, -нку—1) деяние, дей- 
ствие, поступок; 2) про¬ 
ступок. 

Вчиняти, вчинити—1) делать, 
сделать, еовершать, сонор¬ 
ні ить» поступать, поступить, 
причинять, причинить; 2) 
поступать, поступить, сдо- 
дать; 3) заквашивать, заква¬ 
сить; 4) (суд, расправу) учи¬ 
нять, учинить;-ся—І) совер- 

шаться, соворшпться, проис- 
ходить, пропзойтп. В-лася 
бійка— произошла драка. 2) 
долаться, сделаться; 3) за- 
квашиваться, закваситься. 

Вчистити—1) сделать на удп- 
вленпе; 2) ударить. 

Вчителювання — учительство- 
вание. 

Вчител ювати-учительствовать. 
Вчитель — учитель; -ка — учи¬ 

тель ница. 
Вчити (чого)—учить (чему); -ся 

—учиться. 
Вчиття—ученпе, обученпе. 
Вмиту вати, вчитати—бить в со- 

стоянип прочесть. Не вчи¬ 
таю — не разберу, не пойму 
(чптал), не по мне (ато) 
чтение. 

Вчовпати,-паю, вчовпти, вчов- 
пу, -пеш—понять, уразу- 

Вчора—вчора. [меть. 
Вчорашній—вчерашний. 
Вчорнити, -ню — почернить. 
Вчорніти, -нію—почернеть. 
Вчотирьох, нар.—вчетвером. 
Вчувати, вчути— 1) слишать, 
услишать, раселишать, вий¬ 
мать, внять; 2) чуствовать, 
почувствовать; «ся — с ли¬ 
шаться, поспитаться. 

Вчуття—ощущенпе. 
Вшанування—1) почтение,ува- 
жение; 2) чествование. 

Вшанувати—1) почтпть; 2) хо¬ 
рошо српнять, угостить. 

Вшестя—(праздник) воанесение. 
Вшивальник — 1) сирой реме- 
шок для сшпвавпя: 2) кро- 
вельщик соломою. 

Вибивати, вшити—1) сгаивать, 
сшить; 2) вшивать, вшить; 3) 
(кришу) покривать, покрить 
(соломон); 4) обшивать, об¬ 
шить (лубком кузов повозки). 
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Вшикувати—привести в поря¬ 
док, поставить в строй, ряди; 
-СЯ—стать в строй. 

Вшир, вширшки кар—шири¬ 
ною, в ширину. 

Вшкварити 1) изжарить; 2) уда¬ 
рить, задать, дернуть, [нуть. 

Вшкварнути — ударить, хлепт- 
Вшкддження—поврежденпе. 
Вшкбдити, -джу — повредить, 
причинить поврежденпе. 

Вшморгнути — вдетк продеть. 
Вшнйпнтися,-плюся, -пишся — 
дривязнуть к кому, взяться 
за кого. 

Вшнуровувати, вшнурувати— 
1) увязивать, увязать; 2) за- 
пшуровивать, зашнуровать. 

Вшолонати — понять, сообра- 
В ш пи пі ути — кольнуть. [ з и ть. 
Вштрикнути—І) воткнуть, вои- 

зпть; 2) кольнуть, пнрнуть. 
Вщасливити—осчастливить. 
Вщербити — ущербить. 
Вщерть, нар.—вкоиец, в у ро¬ 

ве нь* с краями. [мить. 
БщикНути — ущемить, прпще- 
Вщйпливий—едкпй, копкий. 
Вщипнути — ущцднуть; -СЯ — 

ущипнуться. 
Вщулити—прижать, сжать. 
Вщухати, вщухнути — ути¬ 

хать, утихнуть, уменьшаться, 
уменьшпться. 

Вщухатися, вщухнутися — 1) 
умепьшаться, -шиться; 2) (о 
^унс) входить, войти в ущерб, 
ущербляться. 

В’юк—вьюк. 
В’юковнЙ—вьючпий, 

^В’юн, -на—вьюн. 
В’юнкий — юркпй, вертлявий. 
В’юнкість — юркост^, вертля- 

- вость. 
В’юнок, -нка повпдика. 
В’юрок, -рка— юрок. 

В’ючак—вьючаое ясивотное. 
В’ючити—вьючить. 
В’ючний^—вьючанй. 
В’[у]являти, в’їуіявити—пред¬ 

ставлять, представить себе, 
воображать, вообразить;-СЯ— 
п ред ставляться, -ставиться. 

В’яз—1) (бот.) вяз; 2) завязь. 
В’язальник—вязальщнк. 
В’язанка — І) связка, вязанка; 

2) связиванпе. 
В’язання—связиванпе, вязаниє. 
В’язати—-1) вязать, связивать. 

2) привязивать. В. руку — 
жениться» виходить замуж. 
В’язати руки—женить, окру- 
чивать. 

В’язатися —1) связивать; 2) 
вязаться, 3) (о расуп.) завя- 
зиваться. 

В’язень, -зня — узнпк, заклю- 
ченний, колодник, острож¬ 
ник, заточенийк. 

В’язи, -зів—1) затьіяок, шея; 
2) іпейнме иозвонки. 

В’язіль, -зеля—клевер беднй^ 
красний. 

В’язільник—вязальщик. 
В’язівня—вязание. 
В’язка—ввязка, вязанка. 
В’язкий—вяжущлй. 
В’язниця—1) тюрьма, острог, 
узилкще; 2) заключенпе. 

В’язничний—тюремний. 
В’язнути — вязнуть, прпвязи- 

ваться, приставать. 
В’язовий — затилочншй. 
В’язок — 1) позвонок; 2) связь. 
В’ялений—вяленний. 
в’ялий - ВЯ Л їді Її, У вя дш п й. 
В’ялити—І) вялить; 2) сокру- 
шать, це чалить. 

В’ЯЛІННЯ— вяление. 
В’ялбзити, -жу, -ЗИШ — заиач- 
В’яль, -ли —мьітца. [кать. 
В’янути—1) шшуть; 2) чахнутьч. 

\ г 



156 Га —Гайл» 

Га, межд. — 1) (вогіроси т.) а? 
что? 2) (еосклиц.) а, ах, з! 

Габа—1) воли а; 2) белое сукгю; 
3) кайма; 4) пелена, покри¬ 
вало. 

Габелкбвнй, габслчаний—(при- 
лаг.) пз шкури молодого 
жи нотного. 

Габелок, -лка—1) кожа моло¬ 
дого живота ого; 2) недо- 
росль (чедов. п жшютп.); 3) 
шкурник, скорняк; 4) ручка 
у косьі. [степєни. 

Габілітацїя—соиекание ученой 
Габ і літу вати ся — готовиться 

к ученой степени. 
Газ, -ву—лай, 
Газйнь, -їіи — гавань* 
Гавбиця—гаубнца. 
Гавкання—лай. 
Гавкати—лаять, брехать. 
Гавкіт,-оту, гавкітня,-ні—лай. 
Гавкучий—лайливий. 
Г авпт вахта—гауптвахта. 
Гавря, -рІ—1) яма; 2) зев, рот. 
Гага {зоол.) гага. 
Гагара—гагара. 
Гаплка-—1) весенппй (пасхаль¬ 

ний) хоровод; 2) пасхальная 
обрядовая песпя. 

Г агіографія—агпография. 
Гад, -да—1) гад; 2) (бранно) 

гадина. 
Гаданий—1) предполагаемьій, 
мисленний; 2) мппмий. 

.Гадання — размишленпе, по¬ 
мисли. 

Г а даті я—гадай п е, ворожба. 
Гадати (про що, об чім)— 

1) думать, полатать, пред* 
полягать; 2) судить; 3) мнпть. 

Гаджула—молодая сосна, сме- 
Гадина—гадина, гад, [река. 

Гадка—1) мисль, помишлеппе; 
2) мпенне; 3) предположетіе. 
Йому (в нього) ані гадки — 
» не думает, и в ус не дует. 

Гадкувати — размишяять, рис¬ 
ки дивать умом. 

Гадюка— 1) гадюка, змея; 2) 
(бранно) гадина. 

Гадюча, -чати, гадюченя, -ня- 
ти—змееннш. 

Гадючий — змеиний. Г-че код¬ 
ло — змеипое отродье, змеи- 
иая порода. 

Гадючник—змепное гпездо. 
Гадюччя, -ччя—(сов.) гади. 
Гаєвий—1) леспой; 2) лесной 
житель, сторож.. 

Газардувати—рпсковать, 
Газард, -ду—азарт. 
Газда—хозяші. 
Газдиня—хозяііка. 
Г аздівство—хозяйство. 
Г азе ля—газель. 
Газета—газета. В г-ті стоїть— 

в газет© написано. 
Газетний—газетний. Г. спів¬ 

робітник—газетний работник. 
Газетяр, -ра—1) газетчак; 2) 
журнал и ст. 

Газовий—газовий. 
Газожарнстий—газокалильїшй. 
Газомір, -ра—газометр. 
Газопровід, -вбду—газопровод. 
Гаївка—І) весенппй хоровод: 

2) весепняя хороводная песна. 
Гай, р. гаю- роща, лесок. 
Гай-гай, межд.—(скептичне со- 
жалепием) ах-зх. 

Г;іиворонг -на—грач. 
Гайвороня, -нятії — граненої^ 
Гайвороння—(соб.) грачя. 
Г айда, гайди умежд.—марш, впе¬ 

ред, ну-ка. 
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Гайда бура—разбойник. [день. 
Гайдай, -ая—1) пастух; 2) ува¬ 
га йдамака—гайдамак. 
Гайдамакувати, гайдамачити— 

1) гайдамачествовать; 2) бур- 
лачествовать. 

Гайдамацтво — 1) гайдамач©- 
ство; 2) (собир.) гайдамахп. 

Гайдамацький — 1) гаидамаче- 
скнй; 2) бурлацкпй, разгуль- 
ний. 

Гайдамаччина—гайдамачество. 
Гайдарка—палка, дубинка. 
Гайдук, -на—1) гайдук; 2) раз¬ 
бойник; 3) крик для пере- 
бежкп в игре в свинку. 

Гайка—1) гайка; 2) ероволочка. 
ГайкбвиЙ —гаечний. [денний. 
Гайний — медлительний, мед- 
Гайнб—1) навоз, исдражнешгя; 

2) беспорядок. 
Гайнування — 1) мотовство; 2) 

боздельничапие, валандань©. 
Гайнувати — 1) растрачивать, 
мотать. Г* час—тратить время 
попусту. 2) кутить, гулять; 3) 
бездельничать, валандаться. 

Гайнути — махнуть, удрать. 
Гайняний—грязний, сквернии. 
ГайовиЙ — 1) лесной; 2) леоник. 
Гайовик, -ка—леший. 
Гайстер, -стра-1) аист; 2) астра. 
Гайстра—астра. 
Гак, ~ка—1) крюк, крючок; 

2)ядата пастуху овцами (про- 
цевтами приплода); 3) под- 
коввьш шип. Тут тобі й гак— 
тут тебе и аминь. З гаком— 
с лишапм. 

Гакати—акать, чтокать. 
Гаківниця—длинноо (крепост- 
яое) ружье, [ком, -амп. 

Гаковйтий—снабженннй крюч- 
Гакуватий, гаковатий—крюч- 
коватьій. 

Гал, »лу—шар камедний. 

Галабуда—критий воз. 
Гала бурда—крикун, суматош- 

ний человек. 
, Галабурдити—буйствовать. 

і'алабурдник — дебошир, буяй. 
Галайда—скиталец, бездомний. 
Галайкати, -лаю, галайкотати, 

-чу, -еш—кричать, орать. 
Галанка — верхняя рубашка. 
Галантерійний—галантерейний. 
Галантерійішк-галантерейщдк. 
Галантерія — галантерейносте 
Галантерія — галантерея. 
Галанці, -ців — узнає брюки. 
Галас, -су—крик, шум, галдеж. 
Галасати—кричать, вопить. 
Галасливий—крикливий, шум- 
Г аласнути—вскриквуть. [ний. 
Галасувати — кричать, вопить. 
Галахура—1) поп-бородач; 2) по- 
Галва-халва. [повенип виводок. 
Г алдикати—галдеть. 
Галері я, -її—галлерея. 

^ Галерник (стар.) — каторжник. 
Галета — галет, 
Галйти—1) гладить шаром; 2) 

спешить, тороппться. 
Галицький—галпцийокий. 
Галич, -чи —(соб.) галки, грачи. 
Галичанин, -нка—житель.-ница 
Галиции. 

Галнчанщииа — галицнйскне 
специфпч. особенности. 

Галка—І) (іптица) галка; 2) шар, 
шарик. 

Гало, -ла — 1) шар (стекл. илд 
каменньїй); 2) прогалина (па 
озере, в лесу). 

Галопувати—галопировать, 
Галбша, -ші— галоша. 
Галстух, -ха—галстук. 

, Галуззя, -ззя — ветви. 
Галузитися, -жуся —ветвиться. 
Галузка—веточка, ветвь, ветка. 
Галузь, -зи — 1) ветвь, ветки: 

2) отрасль. 
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Галун, -на,-ну—квасци, галун. 
Галунити—квасцоваїь. [мень. 
Галуняк, -ка — квасцовьій ка-: 
Галушка—галушка, клецка. 
Галювати — 1) тащить судно 

против води; 2) рискать; 3) 
пустовать, бить незанятьш. : 

Галюцинувати — галлкщинпро- 
вать. 

Галява — ]) поляна; 2 прога¬ 
лина, незаросшее место. 

Г альба—пол-литрадсружка пива, 
Гальва — полштоф, пол-литра. 
Гальванізування — гальвавпза- 1 
мя* . (вать. 

Гальванізувати—гальванизпро-* 
ГальванолІкування — гальвано- 

терапия. [шарик, комок. 
Галька— ]) галька, голиш; 2) 
Гальма, -ми, гальмб, -ма —1) 

тормоз; 2) задержка; 3) пз'ян. 
Гальма н, -ну—тол на, скопище. 
Г альмовий —тормозньїіі. 
Гальмування—1) торможевиє, 
останавливашіе; 2) задержка. 

Гальмувати — 1) тормозить; 2) 
заде ржи вать. 

Гам, -му—крик, шум. 
Гамазей, -зею, гамазея, -еі— 
магазин. 

Гамалик, -ка—затилок. 
Гаман — еврейскпй правдеик 

амана. Товчуть, як гамана— 
бьгот, как Сидорову козу. 

Гаман, -на, гаманець, -нця— 
мошпа, кошелеіс, кисет. 

Гаманцеви й — кошельковьій, 
карманньїй. 

Гамарнти—плавить. 
Гамарний, гамарський — рудо- 
плавильний, металдопдаваль¬ 
ний, металлургичесний. 

Гамар ник—плавпльщлк, 
і а.чарня — маталлоплавильньїй 

завод. 

і; амарство — длавильное дедо., 

Гамір, -мору — шум, крик, 
Г амірини—шумний, [галдеж. 
Гамкання—1) чавкание; 2)(дет~ 

ское) поасиранле. 
Гам(к)ати—1) (дешское) єсть; 2} 

чавкать. 
Гам(о)рити,-рю,*рйіи—шуметь~ 
Гамування — 1) усмирсапе, 
укрощенпе; 2) удерживапйе 
(крони, еапр.) 

Гамувати—1) укрощать, усмп- 
рять, успокапвать; 2) удер- 
Живать, оетапавливать. 

Гамуз, -зу — 1) мякоть, мязга; 
Щ мелочь, кусочки. Побити 
ка г* — разбнть вдребезгл. 
З усім г-ом — со псами по¬ 
житками. 

Гамузом — все в мосте, кучей. 
Гамула — тестовЕгдазя масса. 
Гана—1) порвцаніге; 2) бесче- 

стпе, поношезпе. 
Гандель, -длю—1) барьтшииче- 
ство, спекуляція; 2) тор¬ 
говая. 

Ганебний — 1) яозорпнй, бес- 
честньш, постидеьлй, зазор¬ 
ний, порочшлй, презреаний; 
2) ПОНОСЛТЄЛЬЗЬаЙ, оозоря- 
Ший, порочащзй. 

Ганебність—позор, гторочаость- 
Ганетьба, смш Ганьби 
Ганити — 1) поридать, укорять, 
бранить; 2)злослосжть, поро¬ 
чить, бесчестпть. 

Ганок, -ику— крнльцо, вод’езд* 
Ганус, -су—анис. 
Ганусівка—анисовка. 
Ганчар ,-ря—гопчар, горгоечник. 
Ган чарний—горшечньїй. 
Ганчарня — гончарная мастер- 
екая. [гоечньїй^ 

ган чарськкй—гопчарсклй, гор- 
Ганчарювати—гончарить. 
Ганчірка — ветошхеа, тряшеа^ 

стиралка. 
ф 
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Ганчірковий, ганчірний — ве- 
тошвьііі, тряпичиьій. 

Ганчірник—тряпичнпк, ветош- 
ник; -ниця—ветошница, тря- 
ппчнпца. 

Ганчір’я, -ря—тряпье, ветошь. 
ГанчІряний—тряппчннй. 
Ганяння—беготня. 
Ганяти—1) гонять; 2) гонять, 

преследовать, травить, ого¬ 
лять; 3) бегать, шляться. 

Ганьба—1) бесчестие, позор, 
стид, поругание; 2) порица- 
нпе, осрамлеппе, хула. 

Ганьбити—1) порочить, бесче- 
ствть, позо|Лть; 2) поридать, 
укорять, бранить, злословить. 

Галка—1) мужланка; 2) де- 
вушка грубого сложения; 
3) задница; 4) петля из про¬ 
волоки. [(на одежде). 

Гаиліік, -ка—крючек, схватец 
Гаптарка—золотошвея. 
Гаптарю вати, гаптувати—вьа- 
шлвать золотом или серебр. 

Гаптований—вьішлтьій, расши- 
тнй золотом илз серебром. 

Гар, род. гару—гарь. 
Гаразд, пар.—1) хорошо, ладно; 

2) хорошо, как следует; 3) 
хорошепько, толком; 4) счаст- 
ливо, благополучно; Б) очевь. 

Гаразді (кдмч спорт. органи- 
аакий)—будь бодр, мужай ся! 

Гаразд,-ду-^І)благосостояние, 
добро, благополучне. Г-здй— 
достатки. [ний. 

Гарантований — гаранти рован- 
Гарантувати — гарантировать. 
Гарап, -па—арап. 
Г арапннк—аранник. 
Гарба—1) арбіІ; 2) (картони.') 

свої! КОЗЬІрІІ. 
Гарбання—захват, грабеж. 
Гарбар, -ру—шум, гам. [ник. 
Гарбар, -ря—скорняк, кожев- 

Гарбарня—кожевевнин завод. 
Гарбарськяй—скорвяцкпй. 
Гарба рювати — кожевнпчать, 

скорнячпть. 
Гарбати—і) загребать, грестя 

землю; 2) грабить. захватьі- 
вать. * [стух. 

Гарбачій, -чія — обозньїй ца- 
ГарбуЗ, -за—1) тиква; 2) (зап.) 

арбуз. 
Гарбузиння—тнквенная ботва. 
Гарбузбвий — тиквенний. Г-а 

каша—тьіквепнїік. 
Гаргара (гал,)—громадина. 
Гард, -ду—1) каменная перего¬ 
родка, заграясдение; 2) риб¬ 
ний завод (в заводи). 

Гардеман,-ну—1) деватуриро- 
ваиішіі спирт;2)зелье,отрава. 

Гардероба—гардероб. 
Гардеробна, -неї—гардеробная- 
Гардувати—1) перегораживать 
камеями (воду); 2) караулить. 

Гарець, -рця—гарнец. [ся. 
Гарнкати—Еорчать, придирать- 
Гарикатися — перебранії ваться, 

грьізться. [нуться. 
Гарикнути—рявкнуть, огриз- 
Гаріло, -ла—шлак, перегер 
Таріль, -ли—крошка, пилинка. 
Таріль, -лю—никотин (гарь). 
Гаркавий—картавьій. 
Гаркавити, гаркати—картавигь. 
Гаркання—гарканье. 
Гаркати, гаркнути — гаркать* 
Г аркбта—картавость. 
Гаркуша—картавий, картавпя. 
Гарма -дарма, пар. — с бухти- 

барахтьі. 
Гарман, -иу — 1) открмтое 

гум но; 2) молотьба хлебз 
катками. 

Гарманігги, гарману вати — мо¬ 
лотить хлеб катками. 

Гарманка — каменний каток 
(для молотьби). 
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Гарманування—молотьба хлєба 
катком. 

Гармасар, «ря—жеребец. 
Гармата—1) орудне» пушка; 2) 

артпллерня. 
Гарматка—1) сигнальная пуш¬ 

ка; 2) фигура в пгре в го¬ 
родка. 

Гарматний — орудийаьій, пу- 
шечниЙ. 

Гарматня—арсенал, ду точний 
завод. 

Гармаш, -ша—пушкарь. 
Гармидер, -деру — бєспорядок, 

еуматоха, су толока. [вать. 
Гармонізувати — гармонпзиро- 
Гармошйний — гармовический, 

стройвьій. 
Гармоніювати, -ніюю, -юєш— 

гармоипровать. [моника. 
Гармбнія—1) гармоопя; 2) гар- 
Гарнснький — хорошенький; 

-ко —хороше яько. 
Гарнець, -р(н)ця—гарнець. 
Гарний — хороший, ладньш, 

красивий, славний, приго¬ 
жий, прпглядньїй, прелест- 
ншй, прекрасний, добрий, 
миловидний; -НО — хорошо, 
красиво. 

Гарніти, гарнішати—хорошеть, 
долаться красивеє. 

Гарт* -ту — 1) закал, закалка. 
Дати гарту —задать перцу. 
Потрапив до гарту—попал в 
переделку. 2) сила, крепость; 
3) порошок для чистки ме¬ 
тала ов; 4) перегар металлп- 
ческий; 6) свинцово-оловяная 
масса для типогр. шрифта. 

Гартівний —закалочнмй. 
Гартівник, гартівничий — за^ 

кальщлк. 
Гарті[6]вня—заколотная печь. 
Гартований — (о металлах) ка- 

>аеньій. 

Гартування — закаливанпе, за¬ 
калка, калениє, томлензе 

Гартувати—закалять. [стала- 
Гарфа—арфа. 
Гарф яр, -ра—арфпст. 
Гарцівник — 1) наезднпк (лихой); 

2) плясун, шалун. 
Гарцювання — 1) гарцование; 

2) пляска; 3) шалости, бе- 
готня. 

Гарцювати—1) гарцовать, на- 
ездничать; 2) тандовать; 3) 
дригать, шалпть. 

Гарчання—ворчание. 
Гарчати—ворчать, * 
Гарчливий—ворчливий. 
Гарнч, -чу—сбитень, грог. 
Гаряче, нар, —1) жарко, горячою 

2) пилко, горячо. 
Гаряченький—жарковатий, по¬ 

рядком горячий. 
Гарячий—1) жаркий, горячий; 

2) разгоревшийся, вспотев- 
Гарячйти, -чу—горячить. (ший. 
Гарячість—горячность. 
Гарячіти, -чію — становиться 

горячим, жарким. [радгса. 
Гарячка—горячка, жар, лпхо- 
Гарячкавий—горччечний. Г-ва 

праця—лпхорадочная работа. 
Гарячлйвий — горячнтельний. 
Гарячосердний —вспьільчивьій^ 
Гас, -су—керосин. 
Гасання — беганпе, прьігавие. 
Гасати—бегать, носиться, дри¬ 

гать, метаться; тандовать во 
всю. 

Гасйло — гасильниє щішцьі, 
Г асйльник—гасильщик. 
Гаситель- гаситель, гасильщик. 
Гасити—тушить, гасить, [сина. 
Гасшка — жестянка для керсь 
Гасіння—гашенпе, тугаение. 
Гасло—1) сигнал, знак; 2) па¬ 
роль; 3) девнз, лозунг, сим¬ 
вол. 
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Гасниця, гасничка —1) кероси- 
новая лампа; 2) банка для 
керосина, [путь. 

Гаснути—гаснуть, угасать, тух* 
Гасовий—керосииовьій. (ний. 
Г асожарний — керосиеокалиль- 
Гаспнд, -да — 1) (змей) аспид; 

2) (бранко*) дьявол, бес. 
Гастролювати гастролпровать. 
Гастрбля—гастроль. [ческий. 
Гастрономичний — гастрономи- 
Гасуля — лампочка (керосипо* 
Гата—дамба. |вая). 
Гатити — 1) гатить, запружи* 
вать, арудить, мостить; 2) 
нажладьівать в большом ко¬ 
ди честве; 3) бить, рубить, 
тузить; 4) (стрелять) садить, 
бахать. 

Гатка—гать, плоти на, запруда. 
Гатунок, -нку—вид, сорт. 
Гать, -ти—гать, запруда. 
Гафт, -ту — 1) ткань, толстая 

вишивка золотом, сервером 
или шелком; 2) петлица в 
мундире. 

Гачйти, -чу, -чиш — крючпть, 
закрючивать. 

ГачІ , -чів—штани. 
Гачкуватий—крючковатмй. 
Гачбк, -чка—кргочек. 
Гаяння—промєдленпе, медлен- 

ность, валанданье. 
Гаяти — замедлять, задержп- 

вать. Г* час — терять время, 
медлить. 

Гаятися — медлить, мешкать. 
Гвалт, см. Гвалт, 
Гвардієць, -ійця — гвардеец. 
Гвардійський — гвардейской. 
Гвинт—впнт, 
Гвіздбк, *дка—гвоздик. 
Гвоздика—гвоздика. 
Гвоздити —прибивать гвоздямп. 
^евал, см. Ґевал. 
Гевристичний—зврнстпческий. 

СД4ІІ1М А. Нікоі*сі.к НІ» — І І 

Гегепнути — 1) ударить, бац 
нуть; 2) хлопнуться, шлеп- 
нуться; 3) оросить. 

Г е[а]єннкЙ—адский. 
Ген, межд —1) зй, но; 2) (пе* 

сен.) ах, ох. 
ГеЙ, сз* —как. Гей-би — как-би, 
^ как будто. [волам. 

І ей-гаря, межд. — понуканиє 
Гейкати—1) понукать при езде^ 

2) петь (прнмативно). 
Гектар, -ра—гектар. 
Геленізм, -му—аллвнизм. 
ГеленістичниЙ — зллинистиче- 
Геліяст, -та—злиаст. [ский. 
Гелбт, -та—илот. 
Гембель, -бслю—возяя, суєта, 

хлопоти, шум. Навіщо мені 
цей г,—к чому мне вся ата 
история? 

Гембель, -бля—рубанок, струг. 
Гемблювання — 1) строгание 
рубанком; 2) брезганпе. 

Гемблювати — 1) строгать ру*. 
банком; 2) брезгать. 

Гемон» -на — дьявол, демон. 
Ген^ нар.—вон, вон там. Ген- 

ГЄН — 1) далеко-далеко; 2) 
очень, сильно. Ген-де — воа 
где. Генде-і—вот где. 

Гендель, -для—баришничество, 
маклачество. [клачпть. 

Г ендлювати—барьішначать. ма- 
Г єн дльбвий — барьшштескин# 
Г енеза—генезис. [торговий. 
Генеральний — генеральний. 

Г-на старшина—гееералитет. 
ГенІяльність — гениальность. 
Генто, нар. — недавно, намедни. 
Геологичний — геологический. 
Геометричний -геометрический. 
Геп, межд.—бац, хлоп (ааземь). 
Геп, -па—мужлан, тюря. 
Гепати, гепнути—1) ударять, 
ударить, бацать, бросагь, 
Оросить; 2) (ох/, а.) уиаеть. 
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Герб, -ба, -бу—1) герб; 2) род. І 
поколенеє (знатное). 

Гербопис, -су — родословнпк. 
ГерезІЯ (гал*)— єресь. 
Геретик, -ка—єретик, | 
Геретйчний—еретпческлгй. 
Теркотати—1) (о птицах) кри¬ 

чать, лопотать; 2) (о чужом 
язьіке) бормотать, лопотать- 1 

Герметичний — герметический. 
Героїзм, -му—геропзм. 
Гербїти—1) вдохновлать, 2) ге- 

ройствовать. 
Героїчний—героическпй. [изм. 
Героїчність—геройство, геро- 
Герць, -ця—поедпвок, турпир. 
Герцьбвий—дуальний. 
Герштнкатися-своевольнпчать. 
Гесьде (за??.)—вот, здесь. Гесь- І 

де-і—вот здесь. 
Геть, нар. и межд.— 1) вон, 

прочь; 2) (мар.) совсем. Геть- 
геть — далеко-далеко. Геть 
світ обмінився — мир совер- 
шенво изменвлся. Г. (чисто) 
все—все решительно Г. ЧИ¬ 
СТО—сплошь, наголо. 

Гетьман, -на—гетман. 
Гетьманство—гетмавство. 
Гетьманський—гетманский. 
Гетьманування—гетмавство. 
Гетьманувати—гетмаествовать. 
Гетьманша—гетманша. 
І етьманщина—гетмавщкна. 
Гешефт, -ту—гешефт. 
Гешефтмахерство — гешефтма- 

херство. 
Гибіль, -бели— 1) гибель, по¬ 

гибель, 2) множество, оро- 
пасть. масса. 

Гибіти, -бію — 1) хиреть, бо- 
леть; 2) страдать. ^ 

Гигикання —1) гпканье, 2) ржа- 
нье, хохот. 

Гнгйкати, гигикнути — гикать, 
гикнуть. 

Гиготати, -чу, -чеш, гкготіти 
-Чу, -ТИШ—ржать, гоготать. 

Гид,-да —мерзкдй, гадкий (че- 
ловек), [мерзость. 

ГиД; -ду и ГИДЬ, -ДН—гадость. 
Гидити,-джу, -диш (чим)—брев- 

говать, гнушаться. 
Гидити, -джу, -ДИШ—1) Пачкать, 
марать. [кий. 

Гидкий, гидбтнЕЙ -гадкий,мерз- 
Гидніш(е), кар. и «рид.—гаже. 
Гидко,кар.—1) гадко, противно, 
мерзко; 2) нехорошо, ие- 
удобно. [вий. 

Гидливий—брезгливьій, гадли- 
ГидливІсть—брезгливость, гад- 

ливость. 
Гидбта — гадость, мерзость. 
Гидувати (ким, чим и кого, 

чого) — брезгать, гнушаться 
(кем, чем). 

Гидючий — гадкий, мерзкий. 
Гижа, -жі—гадость, мерзость. 
Гик, -ку—гик, гпканье. 
Гикавка, гикання—пкота. 
Гикати, гики ути—икать, икнуть. 
Гила—1) грижа; 2) см. Гидка* 
Г илбвий—трижевой. 
Гилити—1) бить; 2) бить мяч 
лаптой с размаху; 3) подда- 
вать мя ч; 4) (переносно) тол кат ь 
человека ва забаву другому. 

Гйлка — 1) ветка; 2) лапга, 
палка; 3) игра в мяч, лапта. 

Гилля, -ля—(соб.) ветви, 
Гнлун, -на— 1) человек с гри- 
жей; 2; самед с одним ядром. 

Гиля, межд.—(гусям) тига. 
Гильнути — ударить, хватять. 
Гимбель, -беля—иредпрпятмь, 

□утавное дело. Дибрий г.— 
(иронич.) хорошеє дедо. 

, Гиндик, -ка—индюк. 
, Гиней, -ею—пвей. 
Г инкий—гнутий ся* 

; Гинути — тонуть, по їй бать. 

ШШштттс > 

Гиркати—Главберова сіль тез 

Гиркати—1) лопотать; 2) вор- 
чать; -СЯ — перебрапиваться 

»0К— 1 ) гпрька; 
[2) весь). 

ГиркИ, род. ГИр 
Гирло—усть© рекд. 
Гирод, -да—ирод. 
Г ирчати—ворчать. 
Гиря—1) гольїй череп; 2) осмо- 
ленний шар; 3) гпря» 

ГирявиЙ — 1) ввзкоострнжен- 
ний; 2) нспорченвьій. 

Гицатн—подскакивать при е8де. 
Гицель, -целя и -цля—1) живо¬ 
дер, собаколов; 2) бездельник. 

Г ицлюватн —живодерствовать. 
Гич, -чи—ботва. Ні гич—ни- 

чего, ничуть. 
Гйчка—І) куст зелени в кор- 
неплодах, ботва; 2) верх за- 
шізанвого мошка; 3) пучек 
волос (на льїсой голово). 

Гігїсничний — гигяеническпй. 
ГігроскопйчниЙ — гпгроскопл- 
Гідний —достойпьій. [чесний. 
Гідність—1) качество; 2) цо- 

стоинство. 
Гісратичний — ператпческпй. 
Гісрбгліф, -фа—иероглпф. 
Гілка, см. Гилка. 
Гілля, -лля—(соб.) ветви. 
Гілляка—ветвь. [ветвистнЙ. 
Гіллястий —ветвпстьій, много- 
Гільйотина —гильотпна. 
Гільтя[а)й, см. Гультяй. 
Гільце, -ця—деревцо (обрядо- 
Гімн, -на—гпмп. [вое). 
Гімназіяльний-гпмвазический. 
Гінець,-нця—1)гонец, курьер; 

2) погонщик. 
Гінкий—1) бьістроходний; 2) 

рослий, вигнавшийся вверх. 
Гінчий—гончий. [ский. 
* іперболйчний — гпперболпче- 
■ іпертрофувати — глпертрофи- 
> тнбза—гппноз, [ровать. 
_іподром, -му—ппподром. 
11ПОтека—ипотека. 

Г іпотетичіїнн—ипотетпческпй. 
Гіпохондрія — ппохондрия. 
Гіпс,-псу—гипс. Г. палений— 

гипс жжепвьій. 
Гірка сіль—апглпйская соль 
Гіркий—і) бедствеїшиЙ, несча- 
стний, горькпй; 2) едкий, 
донимающпй; 3) горький на 

Гіркість горечь. [вкус. 
Гіркішати—горчать. 
Г ірклий — прогорьклий. 
Г11 ркнути—горькнуть* 
Гіркбта—горечь. 
Г ірний—горпий. 
Гірник—горнорабочпй. [ность. 
Гірництво — горнопромишлеи- 
Гірничий—горнозаводский, гор- 

нопромишлеяний. Г. робіт¬ 
ник— горнорабочий. 

Гірничник — горнослужащпй. 
Гірнокамінний — горнокамен- 

иий. [мишленнпк. 
Г ірнопромисливець —горпопро- 
ГірнопромислівиЙ — горнопро* 
ми шл енний. [рабочпй. 

Гірняк, -ка—1)горец; 2) горао- 
Гірський—горвий, Г*е пасмо— 

горная день. 
Гірчак (бот.)—-горчак. 
Г ірчати—горькнуть. 
Гірчити —горчвть. 
Г ірчиця—горчица. 
Гірчичний—горчіїчпьій. 
Гірчичник—горчвчник. 
Гірчичниця—горчпчница. 
Гірш, гірше, нар.—1)хуже,пло¬ 
те; 2) пуще» сильнеє. 

Гіршати—долаться хуже. 
Гіршенький, прил — поплоте. 
Гірший—худтпй, плоте. 
Гір Я,-р^я—взгорье. гори. 
Гістерія—истерпя. 
Гість, р. Гостя—гость. 
Г і шпанський—пспанский. 
Главберова сіль — глауберовая 
соль. 



Глагол —Глицевий 

Глагбл, -ла—слово, речь, 
Г ладило—гл ад плка. 
Гладильник—гладильщик. 
Гладити—1) гладить, равнать; 

2) ласкать, лелеять. 
Гладкий—1) гладкий, ровний; 

2; полний, жирний, толстьій, 
зажирелий, тучний. 

Гладко, гладенько—гладко, гла¬ 
денько, ровно, складно, хоро- 

Гладун—гладьтш, жирик. (шо, 
Гладуні, гладущик, -щика — , 

кувшин. 
Гладч[ш]ати-1) виравниваться; 

2) полнеть, тучнеть, жнреть, 
толстеть. 

Гладший—сравн. стп. от глад- 
Глазура—глазурь. [кий. 
Глазурувати—глазировать. 
Глас, -су— (керх.) глас. Г-у не 

одведу—сперло дихание, не 
могу звука пропзнести. 

Гле[и]вкий—(о ослебе) клейкий, 
вязкий, недопеченний. 

Гле[и]втяк, глевчак, глевяк, 
-ка — мякпш недопеченного 
хлеба. 

Гдедіти, см. Глядіти. 
Глей, -р€Ю — 1) ил; 2) клейкая, 

влажвая глина; 3) глинистая, | 
вязкая поява. 

Глейкий — пласти Й, клейкий, 
вязкий. 

Глек, -ка—кувшин. 
Глемедати — жевать. [ка. 
Глечик, -чина — кувшин, крин- 
Глеюватий — 1) плистьш, глини¬ 

стий; 2) (о почве) вязкий. 
Глиб, -бу—глубина, гдубь. 
Глиба—залежь. 
Глибина, -нй, глибини, -ні— 

глубина, ^ 
Глибінь, -ині, глибинь, -ні, 

глибочінь, -чині — глубина 
Глибивий —глибистий. 
Глибокий —глубокий. 
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Глиббкість — глубина, глубь 
Глибоко, кар.-глубоко. Тут г. 

води; не глибоко води—здесь 
глубокая вода; вода не глу- 
бока. 

Глибокодумний — гяубокомис- 
ленньш. 

Глибомір, -ра— лот для изме- 
ренин глубиньї. 

Глибоченький — порядком глу- 
бокий. 

Глибшати—глубенить. 
Глибше, кар.—глубже. 
Глибший — более глубокий. 
Гливкий — 1) идистий; 2) см, 
Глевкий. 

Глимати—глотать, жадно єсть. 
Глина—глина, Г. ганчарська — 

глина горшечная. Г. лупа¬ 
ну вата—глина сланцевая. Г. 
цегельна—глина кпрпичная 

Глииарня—глиновадьня. 
Глинець, -нця—алгоминий. 
Глинище, -ща—глпнница. 
Глинка—глинка, каолин. 
Глинку вати й—гл и в а сти й. 
Глинозем, -му—глинозем. 
Глинути-глотнуть, проглотить 
Глннцевий, глинцьовий—алю- 
мпнневьін. 

Глиняний—глиняний. 
Глиняник—1) горшок для гли¬ 

ви; 2) глианица. 
Глиняр, -ра—глпновал. 
Глинястий—глинистий. 
Глипати, глипнути — мигать, 
мигауть, взглядьівать, -нуть. 

Глист, -та—глиста. 
Глис(т)ник — цитварнеє семя, 

ГЛИСТНИК. 

Глистбвий—глпетний. 
Глитай, -ая — мироед, кулак. 
Глитання —глотание. 
Глитати, глитнути — глотать, 

пожирать, глотнуть. 
Глицевий—хвойний. 
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Глиця—1) хвоя, игла хвойного 
растения; 2) деревянная игла, 
спица; 3) челнок: 4) баля¬ 
сина, столбцк в перилах, 
ограде; 5) спица в криде 
ветр. мельнвцьі; 6) соединп- 
тельное бревно в бороне. 

Глід, род глоду — бояри шпик. 
Глоба — 1) железний клин; 2) 

исковерканпое дерево; 3) хдо- 
потм, забота, обуза. 

Гдовар, -ря — верхвий косяк 
(двери, окна). [во; ягода 

Глодйна—бояршшвиковое дере- 
Глодянка — камейная соль. 
Глузд, -ду — разум, ум, смьі- 
шленость, сознанис. З г-у 
зсунутися—сойти с ума. До 
Г-у прийти — образумиться. 
Г-у відбитися — рехнуться, 
вижить из ума. Г-ди—смьі- 
шлепость, ум. Г-и забрало — 
обалдел. 

Глузи, -зів —васмеяши, смех, 
издеватольство. [мительний. 

Глузливий—насмешлпвий; глу- 
Глузливість— васмешливость. 
Глузлівник, -ка — насмешпак. 
Глузування—1) насмсшка, зу¬ 
боскальство; 2) издеватель- 
ство, глумление. 

Глузувати (з кого)—і) насме- 
хаться, поднимать па смех, 
зубоскалить (над кем); 2) из- 
деваться, глумиться. * 

Глум, -му — 1) насмешка; 2) 
издевательство, поем ея нае, 
глумлепие. 

Глумйти ,-млю, -миш —в зводить, 
истреблять, портить. 

Глумитися (3 кбго)—издевать- 
ся, васмехаться, глумиться 
над кем, осмеивать кого. 

Глумливий — 1) насмешливьш; 
-) глумительний. 

Глумбта—издевательство. 

Глиця—Г нида 

Глуму вати (з кого)—издеваться 
глумиться (над кем). 

Глупий — 1) глупий; 2) непро¬ 
глядний. Глупа ніч— глубо¬ 
кая вочь 

Глупіти—глазеть, пялить глава 
Глухий—1) глухой; 2) беззвуч¬ 

ний, мертвий; 3) безлюдний, 
пустий, запустелнй Г-а те¬ 
теря — (о человеке) гдухарь 

Глухнути—гл ох нуть. 
Глухонімий—глухооемой. 
Глухо німбта— глухонемота 
Г лу хіта—глухота. 
Глушина, глушня—і) заросли, 

чаща; 2) глушь, дичь# захо- 
лустье. 

Глушити—глушить, заглушать 
Глушіти, -шпо — заглушаться. 
Глушлйвий—оглушающий. 
Гляба (гал.)—некуда, куда уж. 

полно. 
Глядати висматривать,искать 
Глядач, -ча—зритель. [нпе. 
Глядіння — глядение, емотре- 
Глядіти, -джу, -дйш — 1) гля- 
деть, смотреть; 2) беречь, 
присматривать; 3) соблюдать: 
4) следить, обращать внима¬ 
нне; 6) пскать, щупать, узна 

Глядітися—береться |вать 
Глянс, -су—гляиец. 
Глянсований — глазироваїшиа 
Глянсувати - глянцевать, гла 

виривать. 
Глянсуватий — глянцеватьііі. 
Глянути — глянуть, взглянуть. 
Гнаний— 1) гонимий, преоле- 
дувиніі: 2) пзгоняемий. 

Гнати, жену—1) гнать, його 
шпь. 2) гнать, прогонять: 3) 
бистро б вжать, ехать; 4) 
водою — сплавлять по виде; 
5) горілку—курить водку. 

Г матися— гнаться. 
Гнида—гни аа. 



Г ниленькиЙ—Говір 

Гниленький- гниловатьій. Г-ка 
зима —мягкая зима, с оттепе- 
лямп. 

Гнилець, -льця— 1) цинга, скор- 
бут; 2) гнилец. 

Гнилизна — гниль, разложение, | 
гнилостность. 

Гнилий— 1) гнплоіі, пспорчсн- 
вьій. Г-а гарячка — злокачс- 
ственная лихорална. 2) гни- 
лой, гнпющнй. Гнила, ква- 
тиря—третья четверті» луни. 

Гнилиця, гниличка — гнилу ша, 
гнилу шка. 

Гнилля, -лля—гниль, 
Гнилюк, -ка— гниляк. 
Гнилявець, -вця—гниляк. 
Гнилявий—гшілостньїй. [луша. 
Гниляк, -ка— 1) гангрена;2) гнк- 
Гннляччя, гнилятина, гниль, 

-ли—гнилятина, гниль. 
Гнильце вий—цинготний. 
Гнисти, гнию, -сш, буд. ер. 
гнистиму—гнить. [гнить. 

Гнити, гнию, Суд. ер. гнитиму— 
Гниття, -ття—І) гнпение, тле- 

ние; 2» гангрена. 
Гниючий -ГШЇЮЩПЙ. 
Гнів,-ву (на кого)—гнев, опала. 
Гніванка—гнев, ссора. 
Гнівати, -ваго, гнівити, -влю, 

-виш — гвевать. 
Гніватися — 1) гневаться; 2) 

ссорнться, бить в ссоро. 
Гнівливий—гпевливьш. 
Гнівний—гневеий. Г. на кого— 
пшвается на кого. 

Гніда», -на, гнідкб — гпедко. 
Гнідий—гнедоії. [диться. 
Гніздитися, -жджуся — гнеа- 
ГніЗдищє, -ща—гвездище. 
Гніздо—ГНЄЗДО. V 
Гній, род. гною — 1) гной, на- 

воз; 2) грязь, нечистота; 3) 
гноп.материя;4)гной, удобре- 
вие. Гної, -їв—кучи еавоза. 
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ГнійливиЙ — гной ний. 
Гнійний — 1) навозний, увазо- 
женньїй; 2) гноіїньїй. 

Гнійник — і) навозний жук: 
2) гнойшік, нарьів, чпрой. 

Гніт, -е[і]ту — 1) пресе, тиски; 
2) гнет, притеспониє, угне¬ 
те ниє; 3) тяжесть. 

Гнітити, -чу, -тиш—1) давить, 
прессовать, нагеетать; 2> 
угнетать, гвеетп; 3) бить; 4 > 
(при емпечке хлеба) иодру- 
мяішвать. 

Гнітючий—гнетущиЙ. 
Гнобитель — угнетатель, при- 

теснитель. [ниє. 
Гнобительство — гнет. угнете- 
Гнобити, -блю, -биш угнетать, 
притеснять. 

Гноєтеча, -чі—гноетеченпе. 
Гноївня — гцоевал куча, ком¬ 
пост. 

Гноїння —1) гноенпе; 2) унава- 
жп зайве, у добре ниє. 

Г НОЇСТМЙ—гиоистий. 
Гноїти, -ою, -бїш — 1} гнопть, 

2) у па наживать, удобрять. 
Гнойовіііі — гоосвой, навозний 
Гнойовик, ем. Гнійник. 
Гноюватий—гнопстий. 
ГноіЬчість, -чостн—гноючесть. 
Г нйяіжа—гиоючка. 
Гнуздечка -уздечка. 
Гнути—1) гнуть; 2) ціну — 

запрашпвать, ломить це ну 
Кирпу г.—задирать нос. 

Гнучий—гнущпііся, гпбкпй. 
Гнучкий—гибкиіі, аластпчний 
Гнучкість—гибкость. 
Го, гов, межд.—ну, зй. 
Гобелок, -лка—виплодок. 
Г облени—гобелени. 
Говільник—ічївельщіїк; -ниця— 

говельщица. 
Говіння — 1) говенпе; 2) пост* 
Гбвір, -вору—говор. 
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Г свірка — Годящий 

Говірка—1) говор, диалект; 2) 

разговор, говоренае; 3) пере¬ 
суди, сплетип. 

Говіркий—говорллвип. 
Го в іти —говеть. 
Говорити, -ворю^І) говорить; 

2) разгоиаривать, беседовать. 
Г оворіння — говоревие. 
Говорючий—гов орли вий. 
Гбгіт, -готу, гоготання—гогота- 
Гоголь (птица) — гоголь, [нпе. 
Гоготати, -чу, -чеш, гоготіти, 

-чу, -тиш—гоготать. 
Год, -ду, мн. года—год. Вряди- 

годй — иногда, редко. Года 
вийшли кому—достиг возра- 

* ста. Добувати гіда—дослу¬ 
жи вать год. 

Гіден — 1) достоїш, годен; 2) 
согласев; 3) в силах, в со- 
СТОЯНИИ, Я не г,—я но могу. І 
Де-ж я г.?—куда я гожусь, 
разве я могу? 

Година, годинонька — 1) час; 
2) время, пора; 3) погода, хо¬ 
рошая погода. Що-годинн — 
каждий час. Лиха г.—а) шіо- 
хие Бремена; б) злой рок. 
На лихої г-и — на кой чорт, 
Час-г.—некоторое время. 

Годинка—-1) часок; 2) времячко; 
3) погодка (хорошая). |І 

Годинний — 1) (о погоде) пого¬ 
жий, погодний, благоприят- 
ний; 2) часовой. 

Годинник—часи. Настінний г. 
—стенгнио часи. Кешенько- 
ВИЙ г. — карманвие часи, 

Годинникар, -ря — часовщпк! 
1 °Диняно, нар.—ведро, ведряко, 

ясно. 
ОДИТИ, -ДЖу, -ДИШ—1) угож- 

цомогать, рядить, 
джуся—1) з ким— 

Уговараваться, уславливать- 
С*! согдашатьса; 2) мириться. \ 

Дать; 2 

Гбдитнся, 

Годитися, -джуся—1) на що¬ 
мить годним, годиться; 2) 
Сбезлично) годиться, следо- 
нать, праличествовать. Для 

1 годиться — приличпя ради. 
Годиться—1) (безл,) проясняет- 

ся (погода); 2) он согласен. 
Годиться (безл.) —- полагаетея, 
следовало-би. 

Гбдї, пар,— і) до вольно, шабаш, 
баста. Рай, та й гіді-рай да 
и только. 2) яекуда, куда 
уж, полбо; 3) нельзя, невоз- 
можно. [мленпе. 

Годівля, -лі—кормежка, кор- 
Годівщина—1) годовая служба; 

2) го щічная илата. 
Годний—1) достойний, уважає- 
мий; 2) пошани—достойний, 
стоит уважевпя; 3) на що — 
согласншй; 4) до чбго, на що, 
зробити—могущий, кто в со- 
стоянип еделать. 

Годбванець, -нця—1}воспнтае- 
ник, вскормленнпк; 2) одно- 
летнпй, годовпк. 

Годбваний— упитаиний, откор- 
мленньїй. 

Годованка—воспитанаица. 
Годовий — годичний, годовой. 
Годувальник—кормилец; -ниця 

—корми лица. 
Годування—1) кормленпе; 2) 

воспитанне, вскормленпе; 3) 
откармлпваппе. 

Годувати—1) кормить; 2) пи¬ 
тать, вскармливать; 3) откар- 
мливать. 

Годувати — проживать, проби¬ 
вать в теченпе года. 

Гйдяний—(о погоде) ясний; -но 
—ясно. 

Годящий —1) годний, прпгод- 
пий; 2) хороший, доброкаче- 
ст вен ний, арочний; 3) (о зем-г 
Ле) удобншй. 



Гожий — Г оловн я 

ГиЖИЙ—1) пригожий, хороший, 
красивий. Гбжа вода — 
пптьевая вода ГАжа дівка— 
пригожая до вушка. 2) благо- 
приятний, з'добний; 3) нуж- 
ньій. годний. 

Гожість, -ЖОСТИ—1) благообра* 
зве, красота: 2\ пригожесть 

Гбїння —лечеиие, залечнвание, 
заживление 

ГАЇТИ - летить, заживлять, за- 
лечивать: -СЯ --заживать, за* | 
л впиваться. 

ГАЙ да, майте).—(при качаний) а-а. ! 
ГАйдалка, гбйданка — капель, 

качалка. 
ГАйдання—качанпе, коли хани в. 
Гойдати — качать, колихать. 
Гййний — щедрий, гороватий. 
Гойса, межд.—(волам) налево. 
Го йт, чежд. — ату! 
ГолгАта—голгофа. 
Голендер, -дра—1 > голландец; 

2) {гал.) сир голяандский. 
ГАлений—бритий. 
Голешник—игольник. 
Голизна—вагота. 
Голий—І) голий, обваженний, 

нагой; 2) непокритий, обна- 
женний; 3) бедньїй, гольїй; 
4) (о хлебе) безостий. 

Голити—1 \ брить; 2) обважать, 
Голівка, см. Голівка, [голить. 
Голі|о)вонька—головушка. 
Голівчастий—головчатий. 
Голій, -ія—брадобрей. 
Голінастий—голевастьш. 
Голінка—голевь. 
Голінний —1) удалой, бравий, 

реивий; 2) до чого—способ* 
ний к чому; 3) до чого, на 
шо—охотник до чего, люті¬ 

ший что; 4) бритвошшй. 
Гоління—бритье. 
Голіруч—І) с голими руками; 

2) с а у сотими руками. 
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Голісінький—голехонький. 
Гоніти — голеть. обважаться* 
Голка—игла, иголка. 
Голкар, -ря—игольщик; -ка— 

игольщица. 
Голковий—игольний. 
Гбло, нар.^1) голо, пусто; 2> 

исключительно. На-голб — 
начисто, сплошь 

Голббля—оглобля. 
Голоббкий—1) голобокий; 2> 

(переносно) голяк, бедняк. 
Голоборбдько — голобородьш. 
Голова—І) голова, Г. в г-ву— 

все зауряд. Г-ву їсти кому— 
пилить кого. Наложити г-Ак> 
—погибнуть, умереть. 2) умг 
разум. У*г-у взяти,забрати— 
задаться целью, решить^ 
Цвіла г.—глупец. 3) предво* 
дитель, главарь, распоряди- 
толь. За твоєю г-ою—под 
твоим водительством. 4)пред- 
седатель; б) (в кнше) глава. 

Головань, -ня, головач—1) го* 
ловастпк; 2) головастий (че- 
ловек); 3) (рьіба) язь. 

Головатий—1) головастий; 2) 
умница, башковатьіЙ. [ка. 

Головешка—1) головня; 2) баш- 
Голбвка —1) головка; 2) кочан 

капусти; 3) маковка; 4) шляп¬ 
ка гвоздя, впита, шворня; 
5) набалдашник; 6) (бот.) 
пильник. 

Головкуватий — головчатий.* 
Головний—1) головной;2) глав- 

ний. Г. начальник—главно- 
начальствующпй. Г. управи¬ 
тель — главноуправляющий. 
3) смертельно опасньш. 

Голбвництво {гал.)—уголовщи- 
на, убпйство. 

Головнокомандувач, -дуючий— 
главнокомандующий. 

ГОЛОВНЯ, -НІ—ГОЛОВНЯ, 
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Головокрут, -ту—головокруже* ; 
ниє. 

Г ол6[і]вонька—головушка. 
Головувати — 1) председатель- 
стволать; 2) главенствовать. 

Головує, -еа—безусий. 
Головусий—безусий. 
Голов’яний —головной. 
Гблод, -ду—голод. 
Г олодати—голодать. 
Голиддя. голоднеча - голодовка 
Голбдний—голодний. Г-а кутя 

—канун «крещеипя», 
Голодня, -ні—голодовка. 
Голодняк, -ка — голодающий. 
Голодрабець, -бця—1) воз, не- 
обшитий лубком; 2) оборвшш. 

Голодранець, -нця — оборвьіш, 
голоштанник. 

Голодранка—оборвавка. 
Г олодування—голоданпе. 
Голодувати—голод атьі (стий. 
ГолоколбсиГі—(о злаках) безо- | 
Голомбзий—плешивьій, лисий, і 
Голомозина — лисина, плешь. 
Г оломізько—плеш п ве ц. 
Голоморбззя, голоморозь—1) го* 
лоледица; 2) сухой мороз. 

Голомшивий — 1) плеіпнвий; 
2) (о злаках) безостий, -усьій. 

Голонасінний — голосемянаий. 
^ОЛоперсий — гологрудий. 
Голопузий — 1) голопузий* 2) 

бедняк, голяк. 
Голопуцьок, -цька —1) неопе- 
рившийся птенец; 2) ребенок. 

Голоп’ятиЙ-голопатий, бедвяк. 
олируч, нар. — 1) голими ру¬ 
ками; 2) с пустими руками. 

^ олос, -су—1) голос. Уголос— 
кромко (но шопотом). Не 
своїм г-ом — а) истошним 
голосом; б) неестественіїо 
ГрОМКО. 2) М0ЛОДИЯ, МОТИВ. 

Не на той гАлос—^не тем мо* 
тнвом. Подати голос — ото* 

Голоиокрут—Голубиний 

зваться. В один г. — оди- 
наново (все). 

Голосйльник, -ниця — прпчи- 
тальщик, *щица. 

Г олосйстий—голосистий. 
Голосити, -шу, -сиш — 1) ри¬ 
дать, воппть; 2) звучать, шу- 
м еть; 3) пр и ч итать (вад умер.). 

Голос і в ка {грам.) — гласная 
оуква. (2) причитанпе. 

Голосіння—1) плач, рьідание; 
Голослівний — голословний. 
Голосний— 1) громкий, ГОЛОСИ* 

стьні, звучний; 2) резони- 
руюшпй, отзвучнив; о) (звук) 
гласний. 

Голосник, -ка—1) отверстие 
в деке скрипки; 2) резона¬ 
тор; 3) голосовая связка; 4) 

•звучащая пластинка в гар- 
монпи, клароете. 

Голоснішати — становиться 
громче, звучнеє. 

Голосніше—громче. 
Голосномбвник, -мбвець—гром- 
коговоритель. , [ний. 

ГолосАваний — баллотирован- 
Голосовий — 1) голосовой; 2) 

(грам,) гласний. 
Г олосування—голосовавпе. 
Голосу вати - голосовать, балло* 
тировать. [голитьба. 

ГолАта (собир.)—голь, бедняки, 
Голочеревий — голобрюхлй. 
Г блочний—иголочний. 
Гблуб, -ба—1) голубь; 2) (да- 

скагпельно) голубчик. 
Голубина—серая кобила. 
Голубеня, -няти — голубенок. 
Голубець, -оця—\)ум.ласк. от 

голуб; 2) (блюдо) голубец; 3) 
бумажпая птица для укра- 
шенип; 4) антраша в танце. 

Голубий—1) голубой; 2) серо- 
голубой, серий. 

Голубиний—голубиний. 



Г олубити — Г оронти 

Голубити, -блю, -биш—1) го-1 
лубпть, ласкать, нежить, ле- 
леять; 2) думку, надію—ле- 
леять, питать мисль, надежду. 

Голубиця, голубка—1) голуби- 
да, голубка; 2) (ласк.) голу- 
бушка. 

Голубіти,-бію—голубеть. [нпе. 
Голублення — ласкание, лелея- 
Голубник, -на—голубятня, ГО; 
лубятвпк. 

Голубонька—голубушка. 
Голубці, -ців—(гТліодо)голубим. 
Голубчик—голубчик. 
Голуб’яр, -ра—голубятник. 
Голуб'ятина—голубити на. 
Голуб'ятник, голуб’ятня — го- 
лубятнпк* (2) бритва. 

Голяк, -ка—І) голяк, бедняк; 
Голяка, пар.—нагпшом. 
Голяр, -ра—цирюльник 
Голярня — цьірюльня. 
Голярський—цирюльнический. 
Гольтіпака—голяк, бедняк. 
Гольцем, нар.—нагишем. 
Гомеричний—гомерический. 
Гомілка — голень, берцовая 

кость. 
Гомін, -мону—говор,крик,шум. 
Гомінка—разговор. [звучний. 
Гомінкий — 1) говорливьій; 2) 
Гомінливий — 1) шумливий, 
шумний; 2) говорлпвид, раа- 
говорчпвий. 

Гомоніти, -ню—1) говорить; 2) 
шуметь, кричать; 3) погова- 
рпвать. |чая собака. 

. Гонець, -нця—1)говец; 2) гон- 
Гони, род. гін и гонів—1) гов, 

перегон; 2) загон, полоса в 
60 плп больше сажень, длива 
пашееной полосьі; В) (наоІЬ- 
те) гон; 4) скачки. 

Гонйтва — 1) гонение, травлп; 
2) погоня, прегледовавпе; В) 

Гонитель—гонитель. [скачка. 
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Гонйтельство—гоненпе. 
Гонити, -ся, см. Гнати, -ся* 
Гоніння—1) гоненпе, гоньба: 

2) (восйси) вмгонка. 
Тонкий, см. Гінкий. 
Гонббити, -блю —1) лелеять;2» 
устраивать, делать, как сле- 
дует. 

Г6нор, -ру — 1) честь, почет. 
Задля г-ру — чести ради. 2) 
тщеславие. 

ГонДристий, гонбрний, гоноро¬ 
витий—вадменньїй, заносчк- 
ВЬІЙ. 

Гоноровий — 1) благородний. 
знатний; 2) почетішй (пред- 
седатель, профессор). 

Гонорувати, -ся — 1) тщесла- 
виться. важничать; 2) возна- 
граждать, венчать почестями. 

Гонт, -ту—тес. 
Гончак, -ка—1) пловучая мель¬ 
ни ца; 2) гончая собака; 
гонкое деревдо. 

Гончий — гончий. Гбнча—гон¬ 
чая (собака). 

Гопак, -ка—трепан. 
Гбпати—дригать, топать. 
ГДпки, мсжд.—гоп, прьіг! 
Гопцювати—1) танцовать, пля- 

сать то пал; 2) дригать, ди¬ 
биться. 

Гора—1) гора. Брати гору 
одолевать. Золоті гбри— нг- 
сметвое богатство* 2) верх 
чердак; 3) верховье (рекп и 

Горб, -ба—і) горб; 2) бугор, 
прпгорок, холм. 

Горбань, -ня—горбун. 
Горбастий, гДрбистиЙ, горбкува 
тий—холмистий, бугристий. 

Г орбатий—горбатий. 
Горбатіти, -тію—горбатеть. 
Гбрбик, горбинка—холмпк, бу 

горок. 
Горбити, -ся—горбить, ‘Ся. 

* 
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Горбковий —1 орнецк 

Г орбкоВИЙ—бу горчатий. 
Горбковйця (мед.)—бугорчатка. 
Горбовина -— возвишенность, 
Горббк, -бка, горбочок,-чка— 
бугорок, ХОЛМ І! К. 

Г орбуватий—холмнстиб. 
Горбуля—горбуиья, [загривок. 
ГоргДші, —гбщ—(детск>) п.течи. 
Горда—орда. 
Гбрдий—1) гордий, спесивий, 

вадменний. Г;з ким,до кого— 
гордий с кем, по отношению 
к кому. Г. на кого—гордя- 
щіійся кем. Г. на свої діти— 
гордий своє ми детьми, 2) ве¬ 
ли чествен ний, 

Гирдити, -джу, -диш (КИМ) — 
преиебрегать. 

Гордитися ,-джуся ,-дйшся (ким, 
на кого)—гордиться. 

Гордівник, -ка—гордец, 
Гбрдість—гордость. 
^ ордіти, -дію—гордиться. 
Гордовитий—горделивий, гор* 
Гбрдощ, -щи—гордость. [дий. 
Гордощі, - щ і в—гордость. 
Гордування (ким, чим)— пре- 

небреженпе. 
Гордувати (ким, чим)—1) пре- 

ноіірегать; 2) гордиться, чва- 
_ордун? -на—гордец, [впться. 
і оре—горе. На г. пішло—по- 
Шда несчаетлиная полоса. 
Живу, Гиря Прикупивши — 
Живу с горем пополам. 

ГорелІ, -рель—качала. 
Горен, -рна—-горн, [горьким. 
_оренитіі горчпть, отдавать 
* оренний—горновои, горнIIль- 
*°риніж—вверх ногами, [вий. 
орицвіт, -ту — І) горпцвет, 
татарское мило; 2) смолка, 
смолянка; 3) заячвй ліак. 
ориїданиЙ—чердачний. 

Горище, -ща—чердак. 
®рі, нар.—вверх. 

Горізнак, иар. — иавзнпчь. 
орілий—горелий, погорельїй. 

і орілиць, нар. — вверх Літом. 
Горілка—водка, хлебное вино. 
Горілчаний—водочни а. 
Горільництво — впнокуревие. 
Горільня, см. Гуральня* 
Горіння—горение. 
Горість горечь, горькость. 
Горіти, -рю — 1) гореть. Як 
Мокре г-ть—не спорится де¬ 
по. 2; гореть, блестеть; 
ЧИМ—пьідать желанпем. спль- 
но желать чего. Душа г-ть 
до чого — стастно хочется 
чого-но, 4) пидать в жаоу 

Горіх, -Х£ — орех. [В бреду 
Горіховий—ореховий. 
Горішина—орешнна, орешник. 
ГоріШКИ, -ШКІВ — 1) орещки; 

2) сладкое печение. 
Г орі шній—верхня й, верховой. 
Г. вітер—береговои, с бере¬ 
га ветер; верховой, с гор. 

Горішок, -шка—орешок. 
Горіще, см. Горище. 
Горлай,-ая, горлань,-ня, гор- 
лач, -ча—горлан, крикун. 

Горлати — горланить, кричать. 
Горлатий — крикливий, горла¬ 

стий. 
Горленя, -НЯТИ — горленок. 

| Горлечко—горльїшко. (вий. 
Горлнвий —усердн ііі іі, заботли- 
Гбрлиця—І) горлпща, горленка, 

2) тааец; 3) (диск.) голубушка. 
Горлнчук—горлик, самец гор- 

ленки 
Горло — 1) горло, глотка. Г-м* 

на г. скарати — казнлть. 2) 
дуло в пушке, ружьо. 

Горловий—глоточний^орловой. 
Горлоріз, -за— головорез. 
Горлянка—глотка, гортань. 
Горн, -на — горн. 
Горнець, -р(н)ця—горшок. 



Горнило—Горувати і ТІ 

Горнило—очаг. 
Горниця—горница, покой. 
ГАрнище — опаг. 
Горни, нар.—гористо. 
Горно, -на—горн, вагранка. 
Горновий— горновом, горниль- 

ньій. 
Горностай, -ая—горностай. 
Горнути, -ну—1) при гребать, 
при двигать; 2) обнямать; -СЯ 
— прижиматься, ласкаться. 

Горня, -няти, горнятко — гор¬ 
ні очек. 

Горобеня, -няти — воробьішрк. 
Горобець, -бця — воробей. 
Горобина (бот.) — ряби на. 
Горобиний, горобіінячий, го¬ 

роб’ячий—воробьинмй. Горо¬ 
бина НІЧ — сильная гроаа 
с беспрестаитлмп молниями. 

Горобчиха, горобка —воробьн- 

ная самка. 
Горовий—верхний, горішй, на- 
Горовина -нагорье. [горньїй. 
Горовитий—гористий. 
Город, -да—город. [игрн 
Город, -ду—1) огород; 2) род 
Горбдження—гороясепие. 
Городина—1) овощп; 2) ограда. 
Городити, -джу —1) городить, 
огоражнвать; 2) говорить, 
городить вздор. 

Городище—городите. 
Городний—огороди ий. 
Городник—огородник, овощнпк. 
Городництво —огороднаяество. 
Горбдниця—овощница, огород- 

нпца. 
Городня (сжор.)—і) круг для 
судилища; 2) строєная у го¬ 
родок их ворот, ^ 

Городовий—городовой. 
Городовик—1) горожанов, мо- 
щанин; 2) городовои (полп- 
цейски й). 

ГооАдовина—огородние овощи. 

і Городок, -дка—1) городок; -} 
1 местеяко; 3) игра в чуркп* 

чушки; 4) древнєє у креол о- 
нив, г [родской. 

Городський, городянський—го- 
Городянин, -дянка — горожа- 

вин, горожанка. 1 , 
Горожа—ограда, забор. 
Горожанин, -анка—1) гражда- 
нин, -ждавка; 2) городскои. 
житель, горожанин. 

Горожанський — 1) граждан- 
ский; 2) городской- [шиться. 

Гороїжитися—щетиниться, ер- 
Горопаха—горемика, бедняга- 
Горорізьба — горельєф. [ниє. 
Горотвирення — горообразова- 
Горотвірний-горообразующий. 
Горох, -ху—горох. Як г. при 
дорозі—беззащитеое подоже- 
ние, всякому на потеху. Як 
г-ом—бистро, скоро говоркой. 

Горохвина, гороховина, горох¬ 
виння—гороховина. 

Горбхвя ний—гороховий. 
Горбхвяник—лепешка пз горо- 
Горохвяний—гороховий. [ха. 
Горошинка—1) горошина; 2) 

п плюля * 
ГорЛшкуватий—1) горохові! д- 

ний; 2) (о рисункс материн) 
в горошек, с горошинками. 

ГороШОК, -шка —1) горошек; 
2) пплголя. 

Горою, нар,—1) по горе. Ходи¬ 
ти г.—ходить по горе, по 
верху гори или через гору. 
2) верхом, висотою. 

Горсет, горсетка—безрукавий 
спенсер, безрукавка. 

Горстка—горсть, горсточка. 
Гортань, -ни—горло, вгортань. 
Горуватий—гористий, ходмп- 

стий. 
Торувати — усиленно работа гь. 

с тпулом добивать хлеб- 

— *> 
* > 

Горщик, -ка—горшок. 
Горщиковий— горшечньш. 
Горил вка — горшечная глина. 
Горщік, -шка—горшок, [вать. 
Горювати — горевать, бедство- 
Горю-ду§, -ба—(шра) горелки. 
Горючий—горючий. 
Горючість—горючесть. 
Гбряний—гористий, возвьгшеп- 

ний; -но—гористо. 
Горяч, -ча—жара, духота. 
Госпбда—дом, хозяйство. 
Госпбдар, -ря—1) хозяин, боль- 
шак; 2) владелец; 3) Г-рю! 
—хозяив, сударь! 

Господарити—хозяйнпчать, за- 
нп маться хозяііством. 

Господарка—хозяйка, госпожа 
ГосподарниЙ — хозяйственньїй. 
Господарник — хозяйствепник, 
Госпо дари їсть-хозяйствепность 
Господарство — 1) хозяйство, 

вменпе, имущество; 2) хо- 
зяйничанье, хозяйство; 3) 
(собир.) хозяева. 

ГоспбдарськиЙ—хозяйскпй, вла* 
дельческий. 

Господарювання — 1) хозяйпи- 
чанье; 2) господство, власт- 
во ванне. 

Господарювати, -рюю—1) хо¬ 
зяйнпчать; 2) господствовать. 

Господиня — 1) хозяйка; 2) 
госпожа. 

ГоспбднІй, -нього — господень. 
Гостелюбйвий, гостелюбний — 

гостепрпимний. 
гостець, -стця — 1) костоед; 2) 

ревматизм. 
Гостина—І) го ст ьба, го ще ниє; 

2) ппршество. угощение, при- 
иятпе гостей. 

Гостинець, -нця — 1) подароя, 
гостинец; 2) столбовая до- 
рога, шоссе; 3) корчма. 

Гостиниця—гостинпца. 

Горщик— Ґстувальничка 

Гостинний — 1) гостеприпмнпй: 
2) (сущ.) хлебосол. 

Гостинність —гостепрнимство. 
Гостити, -щу, -стиш—1) у кбго 

—ГОСТИТЬ; 2) когб — Прпни- 

мать гостей, угощать;* -ся — 
угощаться. 

Г остревйй—кариозний. 
Гостренький —островатий, по¬ 

рядком острий. 
Гбстрий—І) острий; 2) остро- 

конечний, конусообразний; 
3) сильний, жестокий, рез- 
кіій; Г-а вдача — резкпй ха¬ 
рактер. 4) резкпй, остроум- 
ний; 5) пронзитедьшлй, про- 
ішцательний, жгутпй, стро¬ 
гий. Г-рі бчі, пбгляд—стро¬ 
гий, проницательеий взгляд 

Г острйльний—точильний. 
Гострити—острить, ТОЧИТЬ, 

Гострій, -ія— лезвпе. 
Гостріння—точевье, точка. 
Гбстрість—резкость, строгості,. 
Гостроверхий—островерхпй. 
Гострозорий—остроглазьій. 
Гострокутник—остроугольник. 
Гострокутній —остроугольний. 
Гостряк, -ка — острпе, шапц. 
Г остювальник—гость. 
Гостювання—гостьба, гощенпе. 
Гостювати, -юю — 1) гостить; 

2) угощать; -ся—угощаться. 
ГАстя, -ТІ—гостья. 
Готель, -лю—отель. 
Г отицький — гогіїческпй. 
Готівка—налпчеость, чистогаь 
Готовйзка, готовий—паличние 
деньгя. [товий. 

Готбвий (на що, до чАго)—го- 
ГотАвнти, -влю—готовить, при¬ 

готовлять, 
Г отАв(н)ість—готовность. [ний 
Готувальний — приготовитель- 
Готувальничка, готувальия — 

готовальня. 



Г отування—Гребець 

Готування—1) яогб — пзгото- 
вленне, приготовленно; 2) до 
ЧОГО—подготовка; 3) стряпня. 

Готувати, -тую—-1) що —при¬ 
готовлять, уготовлять; 2) до 
чого — приготовлять; 3) ва¬ 
рить» стряпать. 

Гоцак, -ка—■танвц с прьіжками. 
Гра—игра. 
Граб -ба, грабііна —граб. 
Грабар, -ря — 1) землекоп; 2) 

гробоконатель. 
Грабарка—тачка, тележка для 

возкп землп. 
Грабарство, грабарювання — 

землекопанье. 
Грабарський — землекопский. 
Грабарювати—землекопать. 
Грабельний—граблевоіг. 
Грабіж, -бежу — грабеж, огра- 
Грабіжник—грабптель. [бденле. 
Грабіжництво —грабптельство, 

грабеж. 
Грабіжницький-грабптельский. 
Грабки, -бік, -бків —граблв у 
коси. 

Граблі, -бель—граблп. 
Граблнр, -ра—грабельщпк (ма- 
Граббвий—грабовий. [стер). 
Грабовіітий—користолюОивьііі. 
Грабування -грабеж, грабление. 
Грабувати - граби ть, ограбллть. 
Грабунок, -нку—грабеж, огра- 
Гравер, -ра—гравер, [бление. 
Граверний—граверний, гравп- 
ро вальний. 

Граверування — гравпроваппе. 
Град, -ду—град. [соха. 
Граділь, -діля— плужная рас- 
Градобій, -бйю — градобптпе. 
Г радовїдхйльник — градоотвод. 
Г раду спин—градусник. [щйО. 
Грайливий-сверкающпіі, пграю- 
Грак, -ка—грач. [вий. 
Гральний — игорньїй, пграль- 
Граматичний— граммати чесний. 
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Граматка—1) азбука, букварь; 
2) помп вальная книжечка. 

Грамота—грамота. Г-ти вчити, 
-ся—учить, -ся грамоте. 

Грамотій, -ія—грамотей 
Грамотний—грамотний. 

Граната —1) (бот.) гранат; 2) 

снаряд, граната. 
Граний—игранньш. 
Гранистий—миогогравньїй. 
Границя—1)граница;2) пслайд- 
скпй мох. 

Граничити—граничить. 
Граничитися—граничить, бить 

сопредельньш. 
Граніт, -ту—гравит. 
Гранітовий—гранитний. 
Гранка—1) ребро; 2) грань; 

3) (типогрщ) гранка. 
Грання—І) брожевпе; 2) игра 

на инструменте; 3) детские 
игрьі, забави. 

Г ранувальний—гранильний. 
Гранувати—гранить. 
Гранчастий — 1) гранений; 2) 
многоі'ранньїй, 

Граняк—1) призма; 2) крупвие 
горящпе уголья. 

Граняр, -ра—гравильщпк. 
Грань, -ни—1) ребро; 2) межа, 

границе; 3) грань. 
Грата, с.и. Ґрати. 
Грати—1) на чому, на що, у що 

—пграть (на пнструмевте);2) 
у що — пграть, забавляться; 
3) втрать, делать резвие дви- 
жения; 4) (о жид костях) 
пграть, бродить; -СЯ—втрать, 
забавляться. 

Грач, -ча—1) пгрок; 2) музьі- 
Грашка—пгрушка. (кант. 
Г ребельний—плотлнний. 
Гребеня[а)стнй — гребенчатьій, 

\ с гребвем. 
і Гребець, -бця—1) гробец, ло- 
1 дочнлк; 2) сгребальщнк. 

Гребінець — Гринлжоли -Ш---- 

Гребінець, -нця—гребень, гре- 
Гребінка—гребеека. [бешок. 
Г ребіиний—гребешковий. 
Гребінник—гребенщик. 
Гребінчастий, гревенуватий — 

греб^нчатий. 
Гребінь, -беня—1) (прядильний) 

гребень; 2) гребенка, гребе- 
ток; 3) гребень гори, вол ви, 
верхняя грань вещп; 4) (у 
пшщ) гребе шок. 

Гребка — 1) весло; 2) гребля; 3) 
механпческпе граблп. 

Гребля—запруда, плоти на, гать, 
Гребляний^-плотпнний. [дамба. 
Г ребня—гребля. 
Гребовиця—1) сгребанпе сена, 

гребля; 2) время сгребанпя 
сена. 

Гребти, гребнути — 1) (веслом, 
граблями) трести, гребнуть; 
2) сгребать; 3) (землю) рить, 
разгребать. 

Гребтися—1) гресться, сгресть- 
ся; 2) риться в земле, пи-*, 
ли, разгребать землю. 

Гребування—гвушенпе. 
Гребувати — гнушіться кем, 

чем, брезгать. 
Греміти, см. Гриміти. 
Ґрець, -еця — 1) музикант, ! 

игрок; 2) см. Герць; 3) апо¬ 
плексії ческпіі удар, парадич, 
пострел. 

Гречаний—гречпевий. 
Гречаник—гречневпк. 
Гречина—гречвевое зерно. 
Гречка—греча, гречиха. В г-ку 

скакати — пролюбодвйство- 
Вать* [земледелец. 

речкосій, -сія — хлебопашед, 
Гречний, см. Ґречний. 
Гриб, -6а—гриб. 
Гриобвий—грпбноЙ. 
_рибоід, -да-грибоед. 
Грива—грива. 

Гривастий—гривпстий. 
Г ривеник—гривеннпк. 
Гривен» ий—тррхкопеечвьій. 
Гривна—1) штраф; 2) возмеще* 
ниє убьітков по суду. 

Гривня (депежная единиаа)—І) 
(серед.) полтиннпк; 2) (медн.) 
алтив. [терзанве. 

Грижа—страдаепе, огорчение. 
Гризнути—гризнуть. 
Гризня, гризанйна—брань, сео^ 

ра, гризня. 
ГризДта—1) огорчение, терза¬ 
вше; 2) брань, ссора. 

Гризти—І) гризть; 2) бранпть, 
пилить; 3) мучить, наводить. 

Гризтися—1) кусаться, гризть- 
•ся; 2) ссориться, браниться; 
3) терзаться, мучиться. 

Гризун ( зоол.)—гризун. 
Грнзь, -зи — 1) ревматизм; 2) 

гризня [острьій. 
Гризький — гризучий, едкий, 
Грим, -му — гримм (театрал.). 
Гримання —1) грохот, грохота- 

впе; 2) сердитий крик, брань; 
3) удари, колоченіїе. 

Гримасувати — грпмасничать. 
Гримати, -маю, гримнути—Г; 

греметь, загреметь, грохнуть, 
грянуть, загрохотать; 2) на 
Кого—крвчать, крпкн)гть сер¬ 
дито; 3) ким об що—ударять, 
-рить сильно кем-нб. обо что. 

Гриміти, -млш, -мйш—греметь. 
Гр йм нут II ся—гро х нуть ся. * 
Гримотати, -чу, -чеш—громи- 

хать, грохотать. 
Г рнмотіння—громихавпе. 
Гримотіти, -чу, -тйш—громн- 
хать, грохотать. 

Гримотня, -ні—грохот. 
Г римування—грпммироваеие. 
Гримувати—гри ммпровать. 
Г римучий— гремучпй. 
Гринджоли, см. Ґринджоли* 
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Грип, -на, гриф, ~фа (зоол.)— 
гриф. 

Грипа (лссд.)—грипи. 
Грйстй, см. Гребти. 
Грифель, -фля—грифель. 
Грйфле[ьо)виЙ—грифельний. 
Гриць, -ЦЯ—простак, деревсн- 
Грйще—и гри ще. |щина. 
Гріб, р. гр'бу—гроб. У грібі-во 
Грізд, -розду—пробка, [гробу. 
Грізнйй —Грозний. 
Грізьба, -би—угрозьі. 
Грільня, -ні—грелка. 
Грім, роб, грому— гром. 
Грімкий— 1) звучний, громкий; 

2) громко говорящий; 3) гро- 
мовоЙ, Грозний. 

Грімнйй-1) громовий, Грозний; 
2) громкпй, сильний (звук). 

I. Грінка — 1) гренок; 2) ло- 
моть, кусок. 

II. Грінка — 1) гроздь, пучок; 
2) круг лодсолнечппка. 

Г ріння—греяпе. 
Г ріти — 1) греть, вагревать, 
согревать, кипятить. Г. на¬ 
дію — питать надежду. 2) 
Сить, колотить. 

Гріх. -ха—1) грех; 2) вина. 
Гріх, пар.—грешно. [ний, 
Гріхбвний — греховний, грегп- 
Г ріховіда—греховоднпк. 
Гріховодити — греховоднпчать. 
Гріху вати (на кого) — грешпть 

за кого, счптать впновииком 
кого. 

Гріш, р. гроша—І) грош, де- 
нежка; 2) девьгп. Чималий 
г,—немальїе девьги. Дрібний 
г.—мелочь. 

Грішйти—1) грешить; 2) ошп- 
баться; 3) на кого—грешить 
на кого. [ступать). 

Грішка (сістск.)—грех (так по- 
Грішний—грешний, порочний. 
Грішник—грешник. 

Грішність—пороч ность. 
Гробак, -ка—червяк. 
Гробар, -ра, гробач, гробоко 

пач, гробокопальник — гро¬ 
бокоп атель, могпльщпк. 

Гробачік, -чка—лпчиик*. 
Гробовйй — гробовой, Могиль¬ 

ний. Г-а тиша — гробовеє 
молчапие. 

Гробівише—кладбище, 
Г роза—гроза. 
Грозити, -ся—грози' 
Грозівий—грозово й. 
Грбзьба—у гроза, угрЬзи. Г-боїс 

—с помоідью угррз. 
Громада—1) общес^во; 2) мир¬ 

еная сходка. 
Громадження— нафоможденпс. 
Громадити, -джу—1) сгребать, 

гресть; 2) собирать, нако- 
плять;-СЯ—1) сгребаться; 2) 
собпраться, накоплятьсд, на- 
громождаться; 

Громадище — громадина. 
Громадільник —І) грабельшик, 

сгребальщик; 2) (на лодке} 
гребец. 

Громадіння—сгребаппе. 
Громадно (гад.) *— массой. 
Громадський — гражда некпй, 

граждаиственний, обществен- 
ний, общинний, мпрской. 

Громадськість — обществен- - 
ность, гражданствевность. 

Громадянин—1) граждавпн; 2) 
общественнпк; -дянка — І) 
гражданка; 2) обществвншіда. 

Громадянство — 1) общество;' 
2) гражданство. 

Громадянський—1) обществен- 
ний; 2) гражданский. Г-ка 

. війна — гражданская война. 
Громити—громить. 
Громнйця, громниці—праздниїй 

„сретеяняи 
Громовий—громовой. 
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Громовнк, громокидач—гролю- 
Громовйцн—гроза. [вержец. 
Г ромовідхйльнкк — громоотвол. 
Громозвід,-вбду — громоотвод. 
Грбмозд, -ду—куча (щебня). 
Гронистий — гроздевиднип. 
Г рбно —кисть. гроздь. 
Гронуватий — гроздевпдішй. 
Гріта — грот. [2) грохот. 
Гріхот,-та—1) крупнеє решето; 
Грошва - (собир.) деньга. Сила 

г-вй—куча, масса денег. 
ГроиГевий,грошовйй-денежчьііі. 
Гріші, -шей—деньги. Гроши¬ 
ма, грішми що зробити — 
добиться чего-нб. С ІЮМОЩЬІО 
денег. Дурні г.—задаром до- 
ставшиеся деньги. За так 

* грошей—даром. Не по г-ах — 
не по карману. 

Грошовитий — зажиточний. 
Грошолюб, грошолюбець, -бця- 

сребролюбен. 
Грошолюбний— еребролюбивий. 
Груба, грубка—печь (голланд.). 
Грубенький—3) полноватий; 2) 

порядком толстьій. 
Грубий — ]) толстшй; 2) грубий; 

3) (о ткаии) суровий, грубий. 
Грубість—1) ііолнота, толщина; 

2) грубость. 
Грубішати, -шаю, грубіти, -ію 

—1) толстеть; 2) грубеть. 
Грубіянитк—грубить, дерзпть. 
Грубіянський*— 1) грубнії; 2) 

грубиянекпй. 
Г рубний—печной. 
Грубник — 3) истошшк, кояе- 

гаї); 2) почннк. 
Г рубниця—пстопнпца. 
Грубо шкур ий — толстокожп й. 
Груда—1) глиба, кусок, комок; 

2) (собир,) колоть, замерзши е 
комья. 

Груддя — комья земли, глини, 
колоть. 

Громовик— Гриж 

Грудень, -дня—декабрь. 
Груди, род. грудей—грудь. 
Грудина—грудина, грудь. На 

грудях—1) на груди; 2) ( < 
третіеу болезни) с грудью 
(ЧТ0‘Т0), 

Грудка—кусок (сахара, иаор.); 
2) комок; 3) кочка. 

Грудковий—кусковой, в куска: 
Г рудкуватиЙ—комковатьій, коч 
коватьтіі. 

Грудневий—двкабрьекпй. 
Груднина—1) грудина; 2) грудь 
Грудниця — подгрудная кості 
Г рудочеревний-грудобрюшноі’ 
Грудочка — комочек. Цукор 

г-ками — кусковой сахар, 
* кусочках. 
Грудуватий — 1) комковатий 

2) (о дороіе) кочковатий. 
Грудь, -ди—грудь. 
Груз, -зу — 1) щебень; 2) му- 

! * сор; 3) груз. (лова.). 
Грузйльце — грузило (рьібо- 
Грузйти, -жу, -зиш — 1) наби¬ 

вать щебнем; 2) пстаптьівать, 
месить землю; 3) грузить. 

Грузний—топкий, вязкий. 
Груз(ну)ти — вязнуть, увязатг 
Грузіта, грузявина — грязь, 
топь. трясина. 

Грузький — грязний, топкий, 
вязкнй; -КО — тонко, вязко. 

Груп о воді а)—гру п п ово д. 
Групування — груші про ванне. 
Г рупувати—групшіровать. 
Груша—груша. На вербі гру¬ 
ші — в рак я, вивесть чго. 

Грушевий—грушевий, [сказки. 
Грушевина, грушина — 1 ] гру- 
шевое дерево; 2) (соокр.) 
грушевьіе аеревьл. 

Груїіікуватий, грушуватий— 
гру ше видний. 

Грюк, -ку— стук, грохот. 
Грюк, .«глей.—стук, ХЛОП. 
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Грюкати - Гуляцький 

Грюкати,грюкотіти, -чу, -тиш, 
грюкнути (В що, чим, до 
ЧОГО) •— стучать, стукнуть, 
колотить (в степу, дперь). 

Грюкіт, -коту —сгук, грохот. 
Грюкотнеча- стукотня, грохот. 

Гряд, см. Град. 
Гря[а]ДЙна—градинка. 
Грядка—грядка, гряда, клумба. 
Гря[а]довиЙ—грпдовой. 
Грязити, -жу, -зйш—грязнпть. 
Гряз'та, грязь—грязь. 
Грязюка—грязнща. |кин. 
Грязький—1) грпзнмй; 2) топ 
Грязьовий — грязевой, грязе- 
Гу мсжд.-^І) ау; 2) у. [вьій 
Губа—губа. На всю губу —по 

всю. Моєю губою — моими 
устами, от мосго пмени. З гу¬ 
би халяву зробив—но испол- 
пил обещапия, отвпльнул. 

Губатий—губастьій. 
Губернія, губерня — губернії я* 
Губерніальний, губерський — 

губериский. 
Губи, род. губ —вид грпбоп. 
Губити, -блю —1) истреблять, 
морить, губить, уничтожать; 
2) горять* 

Губка—1) губка; 2) ум. от губа; 
3) трут; 4) древесньш гріш, 
5} полотнище „запаски*4* 

Губкбватий —губчатий. 
Губний—губно а. 
Гугнати, гугнити, гугнявити, 

гугнявіти — гиуспть, гнуса- 
пить. г [вий. 

Гугнйвий, гугнявий — гнуСЛіт* 

Гуготіти, -чу, -тйш — гудеть, 
глухо гауметь. [гщік. 

Гудець, -дця, гудило— гудпль- 
Гудження — поридав не, осуж- 
Гудзь, С.ІЇ. Гудзь. (денне. 

Гудій, -Ія—гудильщїік. 
Гудіння—гуденпе, гул. 
Гудіти, -джу, -ДЙШ, прош. ер. 

гудів -1) гудеть; 2) жужжать; 
3) (о голубих) ворковать. 

Гудбк, -дка—гудок. 
Гуж, -жа—гуж. З короткими 

гужами—вплотную, к самому 
горлу, круто (взяться, ири- 

Гужем, пар.-веренпцею.[стать). 
Гуза—1) (у лодки) корма; 2) 

задок. 
Гузир, -ря — комель дерева. 
Гузівка—хвостец. 
Гузівкбвий — хвостцовий. 
Гузка—1) тупой коиец в яйце, 

в огурце; 2) мозоль на цятко* 
3) бородавка. 

Гук, межд*—ви, агу, ген. 
Гук, -ку—1) звук; 2) крик, гул* 
шум, стук, грохот. 

Гуканина, гукання—крик, зов, 

клик, кликаиие. 
Гукати, гукнути (на кого к 

когб) —1) кликать, клякнуть, 
звать, позвать; 2) кричать, 
крикнуть, манить. 

Гулити—соблазнять. 
Гулі,-дів—гулянь©, поепделкп. 
Гуляка—гуляка, кутпла. 
Гулянка — гулянье, прогулка. 
Гуляння—1) развлочевие, заба¬ 

ва: 2) кутеж. 
Гуляти—1) гулять; 2) кутнть, 

веселиться, пировать; 
ираздповагь; 4) в що—вт¬ 
рать (в разлпчньїо пгрм); о) 
танцовать Козака г.—тандо- 
вать казачка. С) (о жнвотпьіх) 

бить в охоте, богать; 7) време- 
нить, повремснить. Г-йте — 
подождите, новремевпте! 
пусховать, бить нозанятим 

і 
ГудинаСо”.Г коріїеплояо». Гудитися (и’им, у що)-пграть, 
ш-.*-_ _ттіііи_плчт-х-ттптк. забавляться чем. Гудити, - джу, -диш—осу ждать, 

поридать, поносить. 

забавляться чем. 
Гуляцький—разгульний, 
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Гулящий—1) праздньїй, свобод- 
ішй, нерабочий, пезанятиіі. 
Г. час —свободвое время. 2) 
ляшнпп, ноиужнин, евобод- 
ний, 3) веселий, разгульвий. 
Г. похід — вакхическое ше- 
ствие.4 )праздношатающи йся, 
погулпвающніі. Г-а дівка— 
потаскуха. Г-Щі люди — а) 
ираздишй народ; б) прогулн- 
вающнеся. 

Гуль, -ля — гуляние. Перший 
г. — порвий внход на гу- 
ляньо, носи деякії. 

Гульба, гульбини—^кутеж, пнр, 
пирушка, разгуя. * 

Г ул ь б и ще—гу л ьбшде. 
Гульвіса—гуляка, повеса, ша- 
лопай, забулдмга. [шасть. 

Гульк, межд.—глядь, вдруг, 
Гулькнути—торкнуть, нирнуть, 

впезапно появиться. 
Гульня—1) гулянье, развлече- 

пне, забава; 2) кутеж, ио- 
поіі к а, разгул. 

Гультики, -ків—кальсони. 
Гультіпака — 1) голь, бедняк, 
оборвьіш; 2) повеса, кутала, 
гуляка. 

Гультяй, -яя—гуляка, кутпла. 
Гультяйка—беспутница. 
Гультяйство — 3) праздность, 
повесшічество, загул; 2) (со~ 
бпр.) повеси, гуляки. 

Гультяювати—кутить, повесни- 
чать, бездольна чат ь, бродяж- 
ничать, беспутнпчать. 

Гума — резпна. Г. арабська— 
гу мми арабик. 

Гуманний—гуманний; -но—гу- , 
Гуманський—умааскпй. [манно. ! 
Гумен, -на—пгумен. 
Гу меншій —* гуменщпк, прпка- 
Щик при гум не. 

Гумкотіти, -чу, -тиш—мурли- 
кать (песню). 

Гумовий—1) резиновьш; 2) гу¬ 
таперчевий. 

Гумор, -ру и -бру—1) юмор; 
2). настроенпе. В поганому 
г-рі- —в плохом настроєнаа, 

і Гумористичний — юморвстиче- 
ский. 

Гумус, -су — гумус, перегної- 
Гунути—кинуться, броситься, 
Гуня—гнусавьій, (полететь- 
Гуп, межО.— грох. 
Гу палка — хлопу шка, деревяц- 

НЬІІЇ пп сто лет. 
] Гупати, гупотіти, -чу, -тйш№ 
і| гу п нути—1) топать, то потать, 

толнуть; 2) ударять, ударить 
с глухим звуком. 

Гураган, -ну (шл.) — урагав. 
Гуральник-”Вішокур. 
Гуральництво — вішокуренне. 
Гуральня — винокурня, водоч- 

нілй завод. 
Гуркало—1) погремушка; 2) (о 

часах) грохотун. 
Гуркати, гуркнути — стучать, 
стукнуть, грохотать, грохнуть. 

Гуркіт, -коту — громьіханме, 
грохот, гул, рокот, гром. 

Гуркотати, -кочу,-чеш, гурко¬ 
тіти, -кочу, -тиш - грохотать, 
рокотать, стучать. 

Гуркотій, -ія — грохотун, не¬ 
си окойньїй человс^к. 

Гуркотливий — грохочущий. 
Гуркотнеча, гуркотня, гуркі- 

! ти ява—стукотня, грохот. 
■ Гурмом, пар*— кучеіі, тол а ой. 
Гурт, -ту — X) (о животньїх) 

стадо. Грбніей не г. — мало 
донег. Гуртом—оптом. 2) (о 
людях) груп па, ереда, ком- 
панпя. З нашого гурту—из 
пашей ереди. До гурту — а) 
в компанию; б) вместе, в од¬ 
но место. 

Гуртівник, -ка—оптовик. 



Г уртківство—раяла 

Гуртківстцо — кружкоьгцина. 
Гуртовий — 1) валовои; 2) сов- 
меетнищ общин, коллектпц- 
ниіі. оптовий; 3) ватажний, 
гуртовой; 4) оптовий, Г. про¬ 
даж—оптовая продажа. 

Гуртовик» -ка—гуртошдик. 
Гурток-группа, кружок,ячейка. 
Гуртом—1) оптом; 2) совместно, 

об тими силамп; 3) толпой. 
Г уртоправ,-ва —гуртовщик. 
Гуртування — групппровавве. 
Гуртувати—групішровать. 
Гурчання—1) гудение, журча- 
нне; 2) урчание (в желудкер 

Гурчати — 1) гудеть, журчать; 
2) урчать. 

Гусік—1) гусь; 2) (у мяспиков) 
дотроха, лпвер; 3) бутиль 
(в четверть ведра). 

Гусар» гусарин—гусар. 
Г усениця—гусевпда. 
Гусеня» -няти—гусепок, і 
Гуси,-сей — гуси. і 
Гусінь, -СЄНК—гуеенпца. 
Гуска — гусьшя, гусь (самка). ; 
Гусла, род. гусел—гусли. 
Гусляр, -ра—гусляр. 
Гуснути — густеть, сгущаться. і 
Густенький—гусховатий; -ко - 

густо вато. 
Густи, гуду, прощ,вр. гув, гула і 

—1) гудеть; 2) (о касек.) жуж- 
жать; 3) (о голуб.) ворковать. 
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Густий— 1) густои, нлотний, 
частий. Чай Г.—крепкий чай. 
2) плотвий, сильний; 3) мно- 
голюдцьні; 4) (об у рожа є) 
обішьннй; «то—1) густо; 2) 
обильно; 3) во множестве; 4) 
часто. Не густо — а) малова¬ 
го; б) не часто. 

Густити,-щу—тустить.сгушать. 
Густіти, густішати — густеть. 
Гуся, -сяти—гусенок. 
Гусятник—1) гусиньїй пастух; 
Гусячий—гусиний. [2) гусятші. 
Гусь, -си — гусьшя. 
Г у та—стекол ьньїіі завод, стекло- 
Г утник — стекловар. [плавильня. 
Гутництво — стеклоделие. 
Гутірка, гутір, -тору—разговор, 
беседа, говор. 

Гуторити—гуторить. 
Гучати, -чу, -чйш — звучать, 
шуметь, гудеть. [щпй. 

Гучливий — гудящїш, жужжа- 
Гучнйй—1) звовкий, громкий, 

звучний; 2) громогласнніі; 
3) шумний. 

Гучноголбсий — громог.тасньїй. 
Гучномовець, -вця — громко- 

говори гель. 
Гучбк, -чка—іюлчок (игрушка). 
Гуща —1) гуща, подонкя, оса¬ 
док; 2) чаща. 

Гущавина, гущина—чаща. 
Гущак, *ка—густой кустареик. 

г 
Ґабелок, -лка м габель, -бля, Ґавега—у*, от гава. 

оді. Габелок. Ґавеня»-няти-вороненок.[вать. 
Ґабзувати — позорать, Оесче- Ґавити(ся)—ротозейничать, зе- 

стить; скандалить. V Гавра (іал.)—1) зпмняя бер- 
Ґаблі, -лів—вили. 1 лога медведя [Виглянув, як 
Ґава—1) ворона; 2) зевака, ро- медвідь з ґ ври|. 2) (гал.) 
тозей. І ави ловити — рото- пасть. Розпустити Гавру — 
зейничать. і сильно кричать 

аврати- Ґвалт 

Ґаврати-сильно кричать, орать. 
Ґав’ячий—вороний. 
Ґагарига—шарик, погремутка. 
Ґаджала (гал.)— 1) лодижка. 
Зберу тя по г-ах—Ударю тебя 

япо ногам. [но, непонятио, 
Ґаджалагати—говорить невнят- 1 
Ґаджуга—род хвон. 
Ґаджула - род хвои. [жук. 
Гадзуля -лі (гал.) — навозньїй 
Ґазда (гал.) — хозяпн. 
Ґаздинити—(о хозяйке) зави- і 
маться домаганим хозяйством. 1 

Ґаздиня (гад.)—хозяйка. (ний. 
Ґаздівний (гад.)—хозяйствен- 
Ґ аздівство (гад.) —- хозяйство. 
Ґаздівський (гал.)—хозяйскпй. 
Ґаздовйтий (?ад.)—хозяйствен- 
Ґаздування-хозяйничавье.[ний. 
Ґаздувати—хозяйствоваїь, хо- 
зяйннчать. 

Ґанда (гад.)—1) пастушья сви- 
рель; 2) волинка. На ґ-у, у 
Ґ-ДУ грати — играть на зо- 

ҐаЙдар,-ря—вольшщик. [лив ке. 1 
І а Йду вати—играть на волинко. 
Ґалаґан,-на—1) пскра, головня; 

2) большой ме д ний горшок; 
3) стариннал медная монета 
(в 4 крейцера); 4) пкра иа 1 
белоа риби; б) поплавок (в 
риболовних сетях); 6),петух 
(крупної] породи). 

Ґаламагати (гад.)—1) см. Ґа¬ 
джалагати; 2) вздор говорить. 

Ґаламига—каша, смесь, впнп- 
грет. : 

Ґаланки, -ків — подштанникп. 
Ґаланці, -цін — узкпе брюки. 
Ґалба—назв, вола желтой масти. : 
Ґалда—взятка. 
Галера— і) см.Галера;2) лодка 

(для перевозкп хлеба). 
Ґальон, -ну—о'алун, позумент. 
Ґальбнка—головной убор де* 
вушек (пз полоси позументи). | 

[ амбар—амбар. 
Ґ амнути—с'есть. 
Ґанджа, -джі и гандж» -джи — 
из'ян, порок, недостаток. 

Г анджовитий—с пз’яном, с не¬ 
достатком. 

Ґанджули в вьіраж, пітйнаган- 
^ ДЖуЛИ—поііти на заработкн 

І андзблля, -ля—(соб.) отревье* 
лохмотья. 

І анити, см. Ганити, (балкон. 
Ґанок, -нку— крьїльцо, под езд. 
Ґанч, -чу, -чи, см, Ґанджа. 
Ґанчуватн—1) брано ват ь, нахо¬ 

дить недостатки; 2) нметь 
пз’ян, порок, недостаток. 

Ґара—1) паз, шпунт; 2) повоз- 
. ка (для возкн земли, песку). 
Ґаргала » гаргало — горло. 
Ґарґара—сердитая, браячивая 
Ґарагиля—фосфорит. [баба 
Гард, -ду, см. Гард. 
Ґардемаи — 1) зелье, дурман; 

2) денатурат. [заоруду. 
Ґардувати—загачпвать, долать 
Ґар(н)ець, -рця—гарнец. 
Ґарлина — иук соломи (для 
криши). (товоЙ. 

Ґзриваний — иазлетьш, шпун- 
Ґарувати — 1) делать шпунти; 

2) см. Ґерувати 
Ґахуватися — франтить, нара¬ 
жаться, прпхорашпваться. 

Ґатунок—сорт, вид, качеетво. 
На який г. я маю туди йти— 
в качестве кого я туда по 
шел-бьі. 

Ґвалт, гвалт, -ту — 1) крик, 
шум. А гвалту, а крику! — 
шум, крпк! 2) васплие. Взяв 
гвалтом—взял сплой, насії* 
ллєм. 3) (еюемнгщнке) Ґ. * 
рятуйте! — караул, спаспте! 
Ґ., на г, кричати —кричать 
караул* На г. бити, дзвони¬ 
ти—бить тревогу. 
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Ґвалті[і]вне, Ґвалтівно, пар, 
—1) шумно, крикливо; 2) нй 
сидьственно. 

Ґвалті[61вний—1) шумвьій, кри¬ 
кливий; 2) наспльствевибій. 

Ґвалтувати—1) шуметь, кри¬ 
чать; 2) пропзводнть наси¬ 
діте, наспловать; 3) пронзво- 
дпть тревогу, звать на по- 
мощь. 

Ґвер, -ру (шд.) — ружье, вин- 
товка. [товка. 

Гвинт, -та—1) вант; 2) вин- 
Ґ винтоватий — винтообразньт. 
Гвинтовий—впнтовой, Ґ-вїсхі- 
ДИ—впнтовая лестипца, 

Ґ винторізка—вивторез. 
Ґ винтувати—впнтить* 
Ґдира—ворчун, сердитий, брав¬ 
ші вьііі человек. [виться. 

■ҐДЙрити—ворчать, пилить, бра* 
Ґеґання—крик гусей. 
Ґеґати, гегекати — гоготать 

(крик гусей). 
Ґедз, -дза а ґедзь, -дзя — 1) 

овод, слепень. Ґ. йогі вку¬ 
сив, на його напав—ов при- 
вереднпчает, Вкинути ґедзи¬ 
ка—сказать что-либо с уми¬ 
слом, раздражить. 2) дрок, 
биз. 

Ґедзатися—1) (о четверол. жгі- 
нотньїх) метаться от укуше¬ 
ний овода, бить в дроку, 
втрать; 2) (о людях) каприз¬ 
на чать, привередничать. 

Ґедзень, -ня—дрок, биз. 
Ґедзилля, -ля — древеснне 
опвлки. 

Ґедзкатися, гедзьгатися, см, 
Ґедзатися, 

Ґ е дзло —зад ница. 
Ґедзунок, -нку — искусетво, 
Ґедло — приказ. [уменье; толк. 
Ґелґати—(о гусях) кричать. 
Ґедевач, -ча (ки.) — брюхан. 

Ґелево (шд.)—брюхо. 
Ґелета—кувшпн, боченок. 
Ґелетя, -тяти — дг4 ^вянїшіі 

кувшин. 
Ґелка—шишка, опухоль. 
Ґелкотати, см. Ґелґати. 
Ґ ергавка—горло. [породи 
Ґерґелі, -лів—гуси крупвой 
Ґергетати — 1) см. Ґелґотати; 

2) см. Джерготати. 
Ґергетня, -тні — 1) см. Ге¬ 

гання; 2) см. Джергіт 2. 
Ґерґотання и герготіння —И 

; крик гусей, пндюков; 2) ра.і- 
говор на непошітном язи ке. 

Ґерґотати, -гочу, -еш ?е герго¬ 
тіти, -ґочу, -тиш —1) кричать 
(о гусях); 2) говорить на ие- 
повятном язи ке, лопотать. 

Ґерготень, -тня— 1) гусь-во¬ 
жак; 2) ворчун. 

Ґереґа—воячок, куоарь. 
Ґерлак, -ка — овца, зачахнув- 
шая от болезни. 

Ґе[и|рувати, -рую—1) править 
возом, пошадьмп; 2) отка- 
тьівать воз (руками); 3) на¬ 
правляться, Ґируємо в сто¬ 
лицю — направляємся в ето- 
лпцу. 4) сривать, стає кивать. 
Хуртовйна... відлогу з пліч 
ґерує—вьюга капюшон с плеч 
сривает. 5) запрапзпвать (о 
цене). Дірого геруватн—мко- 
го запрашивать. 

Ґецатися — подскакивать, тря¬ 
стись, падать. Ґецатися на 
коняці—подскакивать, тря¬ 
стись на лошади. От ГЄЦИВ- 
ся!—вот так полетел! 

^Ґешефт, -ту — коммерческая 
сделка, афера, спекуляция. 

Ґзимс, -су—карниз, 
і Ґзимсування—калевка 
Ґзимсувати—кал гнать. 
Ґзунс, -су, см. Глузд. 
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не Ґйгнути — околеть. Трохи 
ґиґнув—чуть не погпб. 

ґила, -ли-1) грижа; 2) пгра 
в булку. 

Ґмлавнй—грижевой. [ром. 
Ґияун, -на—самец с одним яд- 
Ґилькотіти,-чу, -тиш — (о гу¬ 

сях) кричать. 
Ґин(д)жал, -ла—кішжал. [да. 
Ґир д, -ду—дасть овечьего ста- 
Ґирлига—овчарний посох. 
Ґлег, -га—1) см, Гляг; 2) ве¬ 

сен няя игра. 
Ґлей, р. глею—1) клей вишне¬ 

вий; 2) см. Глей. 
Ґляг, -га, гляга, -ги — гля- 
канка, сушений ягнячий жо- 
лудок для створаживаппя 
молока, 

Ґляґанець, -нця, гляґанка, 
-ки — створожениое молоко, 
сладкімі тиорог, 

Ґляґаннй—соложенний. Ґ. сир 
—слаакий тиорог. [локо. 

Ґлягати — створаживать мо- 
Ґлямати—с трудом єсть. 
Глянсувальний—лощпльний. 
Ґльбґати—глотать не «совавши. 
Ґнип, -па — короткий сапож- 

НЬЇЙ нож. 
Ґніт, -ота—фптпль, светпльня. 
Ні гніта нема—вет нпчего. 

Ґноття, -ття — (со5.) отрепье. 
Ґівда — Сашка. 
Ґідло, см. Кодло. 
ҐОЙ,р. ГиЯ—і) еврейсков назва- 

н пе и иоверцев; 2) дурачек. і 
Ґолдувати—1) см. Голдувати; 

2) владеть недвижпмою соб- ; 
стввнвостью. * і 

Гілка—сорт пшеепци. 
Ґіндзоль, -ля, Ґ0НДЗІЛЯ, -лі 

—побрякушка. 
Ґондзоляк, -ка (гяд.) — приш, 

^ шишка. 
ґонт, -ту» ґоігга, -и—тес, гонт. 

Ґонталь, -ля—гвоздь для теса. 
Гонтар, -ря—кровельщик (те- 
Ґонтина—штука теса, [сом). 
Ґонтовий—сделапньїй из гонти. 
Ґінтя, -тя, см. Ґонт. 
Ґонтянйця, -ці, гонтярка—ель 
для теса. 

Ґорган, -на—хребет. 
ҐОрґоЛЯ, -ЛІ — крупная, мону¬ 
ментальная жешцпна, ді4лда. 

Ґорсет и горсетка — жеискаа 
одежда без р у каво в. 

Ґоспідар, см. Господар. 
Ґрайцар, гм. Ґрейцар. 
Ґралі, -лів — железньїе вили. 
Ґрамузляти, грамузькати, гра¬ 
му здати — п и сать каракуля- 

Ґранат, -ту—гранат. [ми. 
Граната—бомба, снаряд. 
Гранатовий — гранатовий (ка¬ 
мей ь гранат). 

Ґрандзолет, -та—браслет. 
Ґрасувати — 1) расчищ&ть до- 
рожкп; -) вьітаптьівать, урав- 
нпвать. Ґ. землю —уранніївать, 
у та п ти вать землю. 

Ґрата и ґратйна — прут же¬ 
ле зной решеткп. 

Ґрати, -тів — 1) железная ре* 
гаетка, 2) клетка (на ткана). 

Ґратчастий — 1) решетчатий; 
2) клетчатий І о матерпд). 

Г'рацювати, см. Ґрасувати і. 
Ґрейцар, -ра — крейцер (ав- 
стрийская монета). 

Ґрен, -на—долото (острокосое)^ 
Грена, -ни—личка баОочек. 
Грече — хорошо» КаК СЛСдуеТ, 
Гречний — 1) учтивмй, любез- 

ниіі; 2) воспитаннии. Чн 
був ґ.?—(<?е?нл.ч) бьш ти па- 
ннькой? [ность. 

Ґречність — учтпвость, любез- 
Ґречно, пар.—учтнво, любезно; 
мило. 

Ґрешннй, см. Гречний. 
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Ґринджбли, -джіл —1) большіїе 
сани; 2) простив сани, дровни. 
Уаі. Гринджолята, 

Грис, -су—1) отрубп; 2) моло¬ 
тий овес с ячменем для 
скота; 3) манная крупа. 

Грона, -ни и гріно, -на—вино* | 
градная кисть, гроздь. 

Гронистий, гронуватий —гроз- 
до ватнії, гроз до видний. 

Ґрос, -су — 1) стадо Оеромен- 1 
них овец; 2) гроес, 12 дю¬ 
жин. 

Ґрундзювати — крепко увязм* 
ь«1ть, упаковшвать. 

ҐрундзюватиїЧ — 1) узловаїьиі; | 
2) (переносно) замьісловатнй. 

Грунт, грунт, -ту —1) надел 
земли, у часток земля; усадь- 
ба; 2) поява; 3) основа, осно- 
вание. 

Ґ рунтвага—ватерпас.* 
Ґ рунтівка—усадьба. 
Грунтовйй — 1) лочвешшп; 2) 

землевладельческий. 1 
Ґрунтовйще, см. Грунтівка. 
Ґрунтівнйй — основательвьпї, 
црочиьій; -но—осноаательно. І 

Ґ рунтівність-основательность. 
Ґрунтування—1) основнвапїк*; 

2) грунтовка. 
Ґрунтувати — 1) основьівать; 

2)4 грунтовать. [гори. 
Ґрунь, -НЯ—вершина, хребет 
Ґугля, -лі—плащ (у гупулов). 
Ґуглюватий — покритий шиш¬ 

ками. 
Ґудз, -дза п ґудзь, -дзя—1} 
узел на веревке, нитко; 2) 
шишка от ушиба, опухоль; 3) 
пуговпца. 

Ґудзик,-ка—пугс вида. 
Ґ у лати — бить в силах, в со- 
стоянпи. 

Ґулий — безрогий (о волах). 
Ґуля, -ЛІ— 1) нарост, шишка; 
Гулька —ум, от гуля. [2) тиква. 
Ґума — резпна. Ґ* арабська — 

гуммпарабпк. 
ҐуМиВИЙ, СЛ(. ГуМОВЙЙ. 
Ґуральництво — водочний про¬ 
мисел. 

Ґуральня —водочішй завод, 
Ґушуватнй (гдл.)— 1) покри¬ 

тий шишками (на теле); 2) 
зобастий. 

д 
Д, прсіл.—1) СОКр. од, від.Піш¬ 

ло *д мене— пошло от мевя. 2) 
сокр.до, Д’останку—до ковпа, 
до остатка. Вибив д’однбго— 
перебил (всех) до одного. 3); 
см. К, Ік. ДЧіему—к нему. 

Да, сз.—1) см. Та; 2) (кнклгн.) 
пусть. 

Давальний—дательниЙ. ДІ від¬ 
мінок—дательний ііадеж. 

Давальник, давач,-ча, давець, 
-вця—давалоц, даятель. 

Давати, дати, дам, даси, дасть, 
дамб, дасте, дадуть—давать, 

дать, подавать, подать, вру¬ 
чать, вручить, Д. видавцем— 
давать в обрез. Д. за живота 
—давать при жизни (еще). Д. 
знати—дать знать, пзвествть; 
дать понять, надоумить. Д. 
віри, віру—верпть, поверпть. 
Д. ганьбу — хулить, опора- 
чивать. Д. на добридень — 
здороваться. Д. догану—осу- 
ждать. Д. дуба — умереть, 
окачуриться. Д. кару — нака- 
зілвать. Д. на розум — надо- 
умливать. Д. ради, поради— 
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давать, дать сонет, настаале¬ 
йне. Д. звіт—отчитиваться 
Д. Зґоду—пз'являть согласие, 
Д. дропака, дьбру—удпраіь. 
Д. на еблсо — предоставлять 
на усмотрение. Д. ознаку— 
обнаруживать, проявлять, Д. 
(святий) спбкій — оставлять 
в покое. Д. чолбм-—кланять¬ 
ся. Д. духу, духопелків, про¬ 
чуханки — отдуть, огкрло- 
тпть. Д. пам'яткбвого—про¬ 
писать на память, отдуть 
Даймо—положим, допустим 
Дай-но—-дан-ка. Дай-лиш - дай 
только. Дай-лишень—дай ка. 

Даватися, датися-1) давать¬ 
ся, даться, отдаваться, от- 
датьея; 2) позволить, допу¬ 
стить ;3) бить данийм, йметь¬ 
ся; 4) поддаваться, поддать- 
ся. Д. у знаки, в тямкії— 
дать себя знать, попом вить, 
почувствовать. Д, на підмо¬ 
ву ^— дать себя обмануть. 
Дається пити—легко пьется 
Не даєайсь — не поддаваііся! 
Дався відпроводйти — позво- 
лил себя проводить, сопро- 

Давило—пресе, няжим. (водить. 
Давильце—ЕЦИОЦЬІ (для орехов). 
Давііти—1) давить* 2) сжпмать, 

стпскпвать; 3) вижимать; , 
4) душить, давить; 5) прпте- 
снять, у ги стать; 6) раздавли- 
вать, давить; -СЯ—давиться. 

Давлючий— І) (о пище) давящи й, 
застреваю щ и й;2) (о вкусе) те ]) п - 
кпй;3)(у запахе) удушливий. 

Давнезнии — весьма давни іі, 
Давнеколишнін-давно когда то 

оьірший, давно ерошедший. 
Давнйм -давні, нар. — очень 
давно. 

Давнина—старина, древность. 
Дави йти—делать давни м. 

Давній—1) давшій, давнишнвЙ; 
2) древний, стари намй; 3) 
прежний. З давніх давек—из- 
даваа, с незапамятньїхвремен 

Давність—1) давность; 2) ста¬ 
рина, древность. 

Давніш(е), нар, — ранее, гірежде. 
Давніш нар.— 1) давно; 2) (зап.)- 
прежде. 

Давні, -на—давнинка, давнєє. 
Давноминулий —давнопротед- 
ший * [ливий. 

Давучий—1) терпкий; 2) удуш- 
Дак, см. Так. , 
Далебі(г), нар. — ей-ей, право. 
Далекий—1) далекий; 2) буду- 
ший. На д. час — на будушее» 

время, ворок. Я д. тої дум¬ 
ки—я далек от атой мисли. 

Далекість—отдалснность, даль- 
ность. 

Далекобійний —дальвобойньїй. 
Далекогляд, -да—телескоп. 
Далекоглядний—дальновидньїй. 
Далекозірий — дальнозоркий. 
Далеко(до)сяжний — далекодо- 

ствгаюший. Д-жна гармата— 
дальнобоіїное орудне. 

Далеч, -чи—даль. 
Далеченний — отдаленнейштг 
Далеченький—далеконький, да¬ 

ле коватий. 
Далечина[я(, далечінь, -нкі — 
даль, расстоянпе, 

Далйти, -лю, -лиш—отдалять. 
Далі, нар. — 1) далее, вперед; 

2) подальше, дальше; 3) по¬ 
том, после; 4) вскоре.. 

Дальноікий — дальнозорквй. 
Дальший — дальнейший, сле- 

дующий. Д-ша частина—про- 
до лже н п е. [(и гра). 

Дамка—шашка. Дамки—шашки 
Дан, -на —бик, устой, етоян. 
Даний—данний. 
Ланйна—^дань. 
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Данник—данник. 
Дань, -ні:—дань. 
Дар, -ру—1) дар, данийе; 2) да¬ 

рованії е, талант, дар. 
Даремний—1) тщетпілй, бее- 

плодньїй, вапрасньїй; 2) да- 
ровой, бвзвозмезднмй. 

Дарина—дар, подарок. * 
Дарівник, -ка—даритель. 
Дарівщина — даровщи нка. 
Даріжкий — дареншй, даровой, 
Даріння—дарение. 
Дарма—1) безвозмездно; 2) на- 

прасно, понапрасну; 8) ни* 
чого не значит, пусть его, 
ну его, нуждьі нет, ничего; 
4) не хуже, чем кто, не 
уступает кому. Д. що — 
несмотря на то, что; не взп- 
рая на то, что; хотя. 

Дармовий, см. Даремний. 
Дармови{і]с, -са — 1) брелок, 

подвеска, подвееное украше- 
ниє; 2) бесполезньїй, ненуж* 
ньій. [дала. 

Дармоїд, -да—тунеядец, об’е* 
Дармоїдство, дармоїжки—1) ту- 

неядство; 2)(собир.)тунеядцьі. 
Дармування — пребьшаиие без 
употребленпя. 

Дармувати^ 1) бить без упо¬ 
требления; 2) ннчого не де* 

Дарнйк, -ка —* артос. |лать. 
Дарбваний—1) дареньш, даро- 

воіі, подаренньїп; 2) дар- 
ственньїй. 

Даровизна, даровиця —подарок, 
даровсци на. 

Даровий, даровний —даровон. 
Даровина — дареная вещь, да- 

ровщина. [ригельний* 
Даровшший—даретвенньїіі, да- 
Даром, пар. —1) безвозмездно, 

бесплатно, даром;2)надраєно, 
попусту, без пользьі; 3) 
Д, що—пусть в, хотя и. 

Дарування—дарение. 
Дарувати—1) кому що—дарить; 

2) кому що, когб чим—да¬ 
рить, одарять, на гражд ать. 
жаловать; 3) чим — жертво- 
вать чем; 4) кому що — про¬ 
щать, изайнять. Даруйте— 
и з ви ните, простите. Д-те на 
слбві — простите за ви раже- 
НИЄ. Д. життям, душею— 
(цо)щадпть жизнь. 

Дарунок, -нку—подарок. 
Дарчий—дарственний. Д. лист 
дарственная запись. 

Дасть-бі(г) — 1) (пищему) бог 
даст; 2) нет, не пмеется. 
А грошей д.-б.—а денегнет, 
не цредвпдптся. 

Датка—1) подачка; 2) взнос* 
пожертвовашіє. 

Датований—датированньїй. 
Датувати—датировать. 
Дах,-ху —крьіша, кровля, кров* 
Дачка—взятка (пчелпнап). 
Дачовласник—дачевладелец. 
Дашбк, -шка—1) крьіша, на- 

вес; 2) надстрочний знак¬ 
ів стар. правописанин на 
о, е); 3) абажур. 

Дбайливець, -вця — радетель. 
Дбайливий, дбаїий—заботли- 

вий. старательнии, радпвілй. 
Дбання — 1) понечеіше, забот- 
лпвосіь; 2) старанне, рвение. 

Дбати—1) про що, чим—за- 
ботиться, стараться, радеть 
о чем; 2) за, про кого, що—' 
обраохать внимание; 3) при- 
обретать, накоплять. 

Дбаха — нриобротатель. -ница* 
Дбач, -ча—приобретатель. 
^ва, двох, двом, двома—два. 
Двадцятеро—(собир.) д вад дать. 
Двадцятип'ятилітній, двадця¬ 

тип'ятирічний — двадцатії* 
пятилетний. 

187 
Двадпчтка—Двозвук 

ч.-л.;2) одна двадцятая часть. 
Двадцять, -ти, -тьох, -тьбм^ 

•тьма — двадцать. Д. сот — 
две тьісячп, [цать 

Дванадцятеро—(собир.) двенад- 
Дванадцятка—І) одна двевад- 
натая часть ч.-л.; 2) (собир) 
двенадцать; 3) сет в 12 оч- 
ков в квадр. четверги арш 

Дванадцять—двенадцать. 
Двері, -рей — дверь, двери. Д, 

на переди і — дверь с парад¬ 
ного хода. Д.затильні, задні, 
Чорні дверь с заднего хода. 
Д* одинарні—одеостворчатая 
дверь. Д, двійчасті, на дві 
Половині — двухстворчатая 
дверь, Сінечні д. — дверь Б 
сени. За зачиненими д-ича — 
прп закрьітьіх дверях. 

Дверна, -рок—дверци. 
Дверний, дверчатий—дверноп 
Две р ник, -ниця — при в ратник 

-нцца, швейцар. 
Дверці, -рець, дверки, -рок, 

дверчата, -ат,. дверцята—] 
Дверка; 2) калптка. 

Дщіга.-З, двигнути — двигать 
двинуть. 

Дамганіїй—движимий. 
Двигіт, -готу, двигтіння — со- 
трясе ниє, дрожаиие. 

Двигун, -на—двпгатель, мотор. 
Двигущий — движу що й Д-а 

, оснйва — движу щее начало. 
Двигтіти, -гчу, пиш—сотря- 

саться, дрожать. 
Движіти, -жу, -жиш—ходуном 

ходить, дрожать, надиматься. 
Движки й — удобоподвижньїіі, 

подвижной. 
Двинути—1| двинуть; 2^ отпра* 

виться, двинуться. 
Дві—1) две; 2/ два. Дві вікні, 

відрі—два окна. ведра. 

Двійкб— (собир,) двоє. 
Двійний — 1) двонной; 2) дгу- 

| створчатий; 3) Д. числі, 
грам. — двоаствопноо чпсло. 

Двійня, -ні—1) (грам.) двой- 
ственное число; 2) двойпд 

Двійнята — Сдивноцьі. двойнн. 
Двійчастий—раздвоенньш. 
Двійчатий — двойчатий, дву- 

створчатшіі. 
Двір, род. двйру—І) двор, дво- 

I рви; 2) двор, прпдворнме; 3) 
дворня. 

Двірець, род. двірця—1) двср; 
2) дворвц; 3) вокзал. 

Двірний—дворовой. 
Двірнйк.-чка—дворник.-ничиха. 
Двірницький, двірничий—двор- 
Двірня—дворня. [нпакпй 
Двірськгій — 1) дворовий; 2* 

придворний. 
Двіста, двісті, род. двохсот— 

двестп. 
Двічі— двансдьі, двукратно. Д. 

два—чотири—дваждьі два — 
четире. 

Двобічний — двусторонйип. 
Двобічноопуклий—двояковшиу- 
Двовірник—авоеверец. (кліЛі. 
Двовірш, -шу — Двустишие. 
Двовлада—двоевластие. 
Двогнізд(н)ий — двугнездьіа. 
Двогранчастий — двугранньїй 
Двбє, двох, двом (собир.)—двоє. 
Двоєдумний — двусмисленний. 
Двоєдушити —двоедушнпчать 
Двоєдушність — двуличность. 
Дво(є}женець, -нця-двоежевец. 
Двоєжильний—дяуяспльньїй 
Двоєм—вдвоє Д. стільки—два 

раза по стольно Д. три— 
дваждьі три. 

Двоємужство — двоемужство. 
Двбечко—парочка, двоє, двоє 

вместе. 
Двбзвук, -ку—двугласаьій. 



Двозначний—Двохшогловий 

Двозначний—1) двузначньїй; 2) 
двусмислеяний. 

Двозубець, -бця — двоезубеп. 
Двоїна, грам* — двойственное 

ЧИСЛО. [ниє. 
Двоїння—1)удвоенпе, 2) двоє- 
Двоїстий—1) двойяой. Д, му¬ 

зика—парпал музика, пвст- 
рументальньїй дузт. 2) двоії- 
ственньїй. [пукльїй. 

Двоїстогорбуватий — двояковьі- 
Двоїти — 1) дпоить; 2) посту¬ 

пать двойственно; 3) удва- 
Двойко—двоє, пара. [ввать. 
Двойнити (велл.)—двояться. 
Двоичастий — раздвоеннмй, 
двойной. 

Двокіпний—двукопньїй. 
Двокласбвий—двухклассний. 
Двокопитний — двукопитньїй. 
ДвокопіЯчатий — двухкопееч- 
Двокрапка—двоеточие. [ньій. 
Двокрилий—двукрьілий. 
Двокрбт—двуукратно, дваждьі. 
Дволйкий-двуликиіі, двулпцьій. 
Дволйстка (гют.) — двулистник. 
Двомужня—двумужеида. 
Двоніг, -ніга, двонбга, -гн-дву* 
Двонбгин—двуногий. [ногое, 
Д во бкий—д в у гл азьі й, 
Двобкис, -су—двуокись. 
Двоособбвий — (о куги, жипаже) 
двумеетпьій. 

Двопневий—1) двухкорневьій; 
2) двудомішй. 

Двопокітний—двускатньгй. 
Двопрозябцевий •— двусемяно- 
дольний. 

Двопутній—двухкодесаьш (о до¬ 
роге, мосте). 

Дворазбвий— двук'ратиьій. 
Дворак, -на — 1) дворовий; 2) 
придворний, царедворед. 

Дворакй (собкр.)—дворна. 
Дворець, р. рвірця (шд.)-вокзал. 
Дворище—дворише, двор. 
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Дворняга, дворняк, дворнячка 
—собака - дворняжка [ ньііі. 

Дворбвий — дворовий, надвор- 
Дворбвище—усадьба. двор. 
Дворбгий—двуроглй. 
Дворукий—двурукий. 
Дворядний—двурядв и й, 
Дворянин, дворян, -на—1) дво¬ 
ровий (человек); 2) дворянин. 

Двосічний—І) обоюдоостриіі; 2) 
двузваявий, двусмисленньїй. 

Двоскладовий — двусложньїй. 
Двоснастий—двуполий. 
Двосхйльний — дву скатний. 
Двох, ро<). н. от два, двоє— 

1) двух; 2) (їод.) два, двоє. 
Ішло двох дівчат —шли дво 
девушки. 

Двохбортбвий—двубортний, 
Двохвеслбвий — дву весел ьний. 
Двохгодйнний — двухчасовий. 
Дво(х)гол6вий — двуглавмй. 
Двохголбсиий — 1) двугласний; 

2) двухголосний 
Дво(х)г брбий—двугорбий. 
Двохденний—двуднеиний. 
Двохд6[е}нний — днудонний. 
Дво(х)дюй мови Й - дву дюймовий. 
Дво(х)класівий —двухклассниіі. 
Двохкольорбвий — двуаветннй. 
Двохлітній, двохдіток— двуго- 
дпчний. двухлетвий. 

Двохліття—диухдетие. 
Двохмісячний — двухмесячний. 
Двохповерховий — двухзтажньїй. 
Двохпудбзик — двухпудовик, 
Двохразбаий—дву кратний. 
Двохрічиий — двугоднчньиі, 
дву хл стан й. 

Двохріччя—двухлетие. 
Двохскладбвий — двухсяожнин 
Двохсйткй — дву хсотьій 
Двохслальнин — двусоальиьіи. 
Двохтижг.евий- двухнедельвий. 
Двохчленбвий — двучленвий. 
ДвохщоглДвий —днухмачтовьій. 
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Двоцалевий — дву хдюй мови іі, 
Двоцівка—двустволка. (вий. 
Двочасткбзий (оо?н.) —двудоль- 
Двочленбвий—дву членний. 
Двошлюбний— дву бра чньїй. 
Двоязикий—дву язи кий. 
Двояк, -ка—двугрошеЕик, 
Де—1) где; 2) куда Де тобі— 

куда там. Де далі—чем далее. 
Де ж пак — как-же, еще би. 
Де б — где би; куда би. Де 
(там) вже — куда уже там 
Де хотя—где угодно. 

Дебатувати—дебати ровать. 
Дебелий — дебелий, іілотішй. 
Дебеліти — толстоть, плотнеть. 
Дебютувати—дебютпровать. 
Девіза—девиз. 
Дев'яносто—девявосто. 
Дев’ятдесят—девяносто. 
Дев’ятдесятлі гній — девяносто- 

летнпй. 
Дев’ятеро—(собир.) девять. 
Дев’ятибанний—девятикуполь 
Дев’ятий—девлтьні. [ний. 
Дев’ятка — 1) девятка; 2) де- 

вятня—полотно в девять паєм.; 
Дев’ятнадцятеро—(сс;0'кр4девят* 

наддать. 
Дев’ятсот—де вятьсот. 
Дев’ять—девять. Д. на д., де¬ 

в’ятьма д,— девятью девять. 
Де-далі, кар*—чем дальше. 
Де-Де, пар —кой - где, то там, 

то сям 
Дедьо (зал.)—отец. 
Дезертувати — дезертп ровать. 
Дезинфекційиий — дезн нфбКЦЕІ - 

оввий. (вать. 
Дезинфікувати—дезпафекцнро- 
Дезорганізбвувати, дезорганізу¬ 

вати—дезорганизпровать, де- 
зорганпзовать. 

Де-Інде—1) кой-где, где-нибудь 
о другом месте: 2) куда-ни- [ 
будь в другеє место, где-нб. 

Де-інше—]) где-нибудь в дру¬ 
гом месте; 2} куда-вибудь в 
другеє место. 

Дейкати—поговаривать. 
Декілька—несколько. [ний. 
Деклараційний — декларацион* 
Декларувати — декларировать. 
Декласунати —деклассяровать. 
Деклінація— склоненне, (ний. 
Декламований — деклампрован- 
Дек ламу ванни — декламирова- 

нпе. 
Декламувати — деклам и ровать. 
Деко—1) протиьень; 2) дека 

(в рояле). 
Деколи, пар. — иногда. Як д., 

то... есля пногда приходпт- 
ся, то... [ианньїй 

Декольтбваний — декольтиро- 
Декольтувати—декольтировать. 
Декораційний-декоращшвньйі. 
Декорований - декори рован ний. 
Декорувати—декори ровать. 
Декотрії й—не кого рий. 
Декретувати — декретпровать. 
Де-куди—кой-куда, кой-где. 
Делегаційний —делегацпонний. 
Делегувати—делеги ровать. 
Демаскувати — домаекцровать. 
Демено—руль. 
Демісезбновий—демпсезониїлй. 
Демократичний — демократ че- 

екпіі. 
Демоничний — демонпческий. 
Демонструвати — демаветрнро- 

вать. [ванний. 
Деморалізований —деморалпзо- 
Денатурат, денатур,-^—^дена- 
турироваввиіі спирт, [ниє. 

Денатурування— денатурп рова- 
Денаціоналізувати—денациоиа- 

лнзировать. 
Де-небудь, пар.—1) где-нпбудь; 

2) куда-нпбудь. 
Де-не-де, пар.—кое-где. 
Денервуватися—нервироватьса. 
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Денний—дав вной 
Денник» -ка—дневпик. 
Денно» пар. — І) днем, денно;' 

2) в день. Три карбованці д. 
—три, по три рубля в день. 

Денце» -ця—доньїшко. 
День—1) день. Цими днями— 

ва зтпх днях. Д. від дня; д. 
при дневі— изо дня в день. 
До дня—до рассвета. По всяк 
д.—постояино. Д нь-годйна— 
некоторое время. Д. у д.— ! 
каждьш день, ежедневно. Од¬ 
ного дня—одваждьг. Цілісінь¬ 
кий д,—в продолжен. целого 
дня, день денскоіг. Що не д.— 
тто ніі день, каждьій день. 

Дерга — І) дерюга; 2) попона; 
3) покривало. 

Деревина— І) (собкр.) дерево, | 
строптельньїіі мате р пал; 2) 
(собир.) деревья; 3) дерево 

Деревинка—деревяшка. [(одно). 
Деревин ний, деревн и й—д ре ве- 

спьій, древесшшьій. 
Деревій, -вія (болі.) — тисячо- 

лпетннк. 
Деревин цтво—дрсвоводство. 
Деревин — 1) лес, деревья; 2) 

строеаой лес. 
Дерево, лги, дерева — дерево. 
Деревоклк>й,-юя—дягель. 
Деревообробний—древообделоч- 
Дереворуб, -ба—д ровосек.[ньій. 
Деревосадіння —древонасажде- 

нііе. Гільце. 
Деревце, -ця—1) деревцо; 2)см. 
Деревчастий — дерсвннпстий. 
Дерев'яний—доревяньїй. 
Дерев'яніти, деревіти— 1) ко¬ 

сте І! еть, твердсть; 2) дере¬ 
ва леть; 3) терпнуть. 

Дерев’янка—деревяшка. 
Дереза (бот.)—1) ракушки; 2) 
дорябки; 3) облешіха; 4) же- ; 
лозняк, боровик. 

Дерен, -рну (бот.)— дерн. 
Деренчати — 1) дребезжать; 2) 
жужжать. 

Держава — 1) государство; 2) 
вдасть; 3) прочность; 4) по- 
местье, владонпе. 

Державець, -вця—1) владелец; 
2) помещпк. 

Державний —государственньїй. 
Державність — государствен- 

ность. 
Держак, держално, держало, 

держальце—ручка, рукоятка, 
древко. 

Держати, -жу» -жищ— 1) дер¬ 
жать. Д. куди—направляться. 
2) удержп вать.останавл пвать; 
3) соблюдать, блюстп; 4) со- 
держать в аренде; 5) бі.тть 
жеиатьім на ком; -ся—1) дер¬ 
жаться; 2) находиться, про¬ 
бивать. [жавис. 

Держиво — иясдивеипе, содор- 
Держкйй — 1) лппкліі, пепкніі; 

2) стойкпй, УСТОЙЧПВІІІІІ. 
Дерій» - і Я — 1) грабптель; 2)взя- 

точнпк. рвач; 3) чесальщшс 
шерсти; 4) иаппльшік. 

Деркач —1) коростель, дергач; 
2) низкоросльїй человек; 3) 
жесткпй венпк; 4) трешотка. 

Дер(т)кйй—І) резкиіі; 2) шеро- 
ховатьіп, царапающпіі. 

Деркотіти, -чу,-тйш—трещать. 
Дернин—дери, газон. 
Дернйця—доска для обшивки. 
Дернувати—дренпровать (дер- 
Дернути—рвануть. (ном). 
Дернюга — 1) доска, шпала; 2) 

дренажний матеріїал. 
Дерти, деру, (гал.) дру, дреш— 

1) драть, с дп рать, ери вать, 
грабпть; 2)требовать лишнес; 
3) драть, царапагь, рвать. 
Д* Лчі—лезть в глаза. -ся— 
І) розриваться, драться; 2; 
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карасЗкатьея, вздезать; 3) ца- 
рапаться; 4) тянуться, рвать¬ 
ся. Пси дерлися—собаки рва¬ 
лись (с цеп пу. і по 

Дерть, -ти—крупно драное зер- 
Дерун, -на — 1) грабптель; 2) 

взяточник, рвач; 3) чесаль- 
щик шерсти. 

Дерчати — дребезжать, трещать. 
Дерюга —1) дерюга; 2) попона, 

покривало. 
Десятерик—десятерик. 
Десятеро (собир.)—десятеро. 
Десятиденний — десятіздневний. 
Десятикутник-десятиугольник. 
Десятиліття, десятиріччя — де¬ 

сяти лети е. 
Десятина — І) десятая часть; 

2) десятина. 
Десятирічний — десяти летн и іі. 
Десятка—1) десятка; 2) деся- 

тнчница, красненькая: 3) де 
сятня, бердо в ЗО гіасм; 4) 
(гал ) двадцать крон или де¬ 
сять гульденов; 5) (зал,) де¬ 
сяток человек. 

Десятковий—десяти ЧИЬІЙ. 
Десятник — 1) десятник; 2) де- 

сятский, 

Г"¥ * ^ і -тк —десяток. 
Десять, -ти -тьбх—десять. 
Десь, пар. — 1 ) гдо-то. Десь-ін¬ 
де— где-то в .другом месте. 
2) куда-то; 3) откуда-то 
Д. узявся—откуда-то взялея. 
появидея. 4) вероятяо, должно 
бить. Д. дуже голодний?— 
должно бить очень голоден? 

Дехто,р. декого, д. декому-кое- 
кто, некоторио. 

Дечий, р. дечийого—кое-чей. 
Дешевенький— дешовенькпа. 
Дешевий—дешевий. [визна 
дешевина, дешевість — деше- 
Дешевити—дешевить. [кпи 
ДешевісІнький — дешевехонь 

Дешевіти—дешеветь. 
Дешевшати - дешеветь. 
Дешпетувати — дебош ирпть» 

безобразніїчать. 
Дещиця —1) малость, частіша 
Дав д*цю хліба -дал номного 
хлеба. 2) кое-что, нечто. 

і ДеШО—1) (пар.) номного. Дещо 
дешевше—несколько дешев- 
ле. 2) (ліест.) коіі-что, нечто. 

Деякий» р. деякого—І) нокото- 
! рий; 2) кой-какой. 
; Джгут, -та—жгут. 
Джеджулитися — кокетначать 

прихорагаипаться. 
Дженджеруха—щеголпха. 

, Дженджик—франтик, щеголь. 
Дженджуристий—іцеголеиатьій, 
Джерга— дерюра. (кокетливий. 
Джерг(к]отати, -чу, -чеш, джер- 

г[к]отіти, -чу, -ТЙШ—1) ше- 
Оетать, чприкать; 2) тара- 
барить. 

Джерело, ми. джерела—1) источ- 
ник, родник, ключ, верховье; 
2) {в пушке) жерло; 3) (пере- 
носи.) неточнек. [новий. 

Джерельний—ключевой, родни- 
Джиґун, -на—волокита, лове- 
Джижчати—жужжать. [лас. 
Джмелиний —ш мели ний. 
Джміль, -меля—шмель. 
Джума—чума. 
Джура — 1) паж, оружеаосец; 

2) денщик, слуга. 
Дзбан, -на—жбан. 
Дзвеніти, -ню— 1) звенеть, зву¬ 

чать; 2) жужжать. 
Дзвін, -вона — 1) колокол; 2) 
Дзвінйця—колокольоя. [звон. 
Дзвінкий — авонкпіі, звучний. 
Дзвінковий—бубновий. 
Дзвінник—колокольний мастер. 
Дзвінбк, -нна—1) колонольчпк; 

2) звонок. [кольчдки. 
Дзвіночки, -чків (бот.)—коло- 
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Дзвонар, -ря — звонарь, За- 
звонщпк. 

Дзвонарський—звонарский, 
Дзвбник, -ника — 1) звонок; 

2) колокольчпк; 3) (бот,) ко- 
локольчпк. 

Дзвонити — 1) звонпть. Д. на 
ґвалт—бить тревогу. 2) зво- 
неть, бряцать; 3) (переносно} 
разглашать, трезвонить. 

Дзвоніння—трезвон. 
Дзвякати, дзвякнути —*звякать, 

звякауть. 
Дзеленькати, дзеленькотіти — 

звепеть, дребезжать. 
Дзенькати, дзенькнути — зво¬ 

нить, звенеть, зоякать, гзвяк- 
Дзеркало-— зеркало. [ нуть. 
Дзеркальний—зеркальїшп. 
Дзеркальце, -ця—зеркальце. 
Дзиґа—вол чек, юла. 
Дзигар, -ря, мн. дзигарі—часи. 
Цзиґармайстер, -стра—часовоіі 
масте р [вожвик. 

Дзиґлик — стул, табурет, тре- 
Дгиґльований—І) кокетливий; 

2) ооикіш. 
Дзижчання—жужжание. 
Дзижчати—жужжать. 
Цзиз, -за—овод [жужжать. 
Дзизнути—І) ударить; 2) про- 
Дзус, дзуски, межд. — прочь, 
пошел, нельзя, брьісь. 

Дзюб, -ба—клюв. 
Дзюба,-би—рябоіі, рябая. 
Дію ба ний — І) (по)клеванньііі; 

2} и зрьітий освой. 
Дзюбати— клевать. 
Дзюбатий — І) длпиноклювий: 

2) по юте ванний; 3) рябоіі. 
Дзюрити, -ся—струяться. 
Дзюркіт, -ктгу—журчаное. % 
Дзюркбм, мар.—струей. 
Дзюркотати, -чу, -чеш-, дзюр¬ 

котіти, -чу, -тйш, дзюрчати, 
•чу -чйш—журчать. 

Дзюркотіння, дзюрчання— жур- 
чайне. 

Дзюркотливий—журчагций. 
Дзявкати, дзявкоіітіі,-чу,-тіііі:, 

дзявкнути — тявкать» тявк- 
Дзьоб, -ба—клюв. [нуть. 
Дзьббати—клевать. 
Дзьо батий—дл и в нокл ю ви й. 
Диба, дибки, пар.—дьібом. 
Дибати—медленно ходить, пле¬ 

стись. [лодкп. 
Дііби, р. диб—1) ходули; 2) ко- 
Дибйці, -бйць—колодки 
Дибка, нар.—на диби, дибом. 
Див, -ву —диво, удивленпе. 
Дивак, дивачка —'чудак, чудач¬ 

ка, орпгинал. 
Диван, -на —1) диван; 2) ковер. 
Дивина — 1) удивленпе, дико¬ 

вина; 2) (бот.) царскпй жезл. 
Дивйти, -елю, -виш — 1) уди- 

влять; 2) удивляться. 
Дивитися — смотреть, глядеть. 
Дивйісьі—смотрд. Дивйсь-но 
смотрн-ка.А ДИВИ-ну,смотрп. 

Дивний—1) стравний; 2) див¬ 
ний, чудесний; -но—стравно. 

Дивниця, дивота — диво, уди¬ 
вленпе. 

Диво, МН. дива—1) ДИВО, чудо; 
2) удивленпе. Не міг вийти 
з дива—но мог іірндти в се- 
бя от удивления. 3) дикови¬ 
на, невидаль. 

Дивовижа—диво, чудо. На-вдн- 
вовижу—на удивленпе. 

Дивбвище — 1) даковпна; 2) зре* 
лито. 

Дивоглядний— чудовищньїй. 
Дивування — пзумленпе, уди¬ 

вленпе. 
Дивувати, -вую—дивить, удп- 

влать, изумлять; -ся — уди¬ 
вляться, пзумляться. 

Дикарча, «чати— дикаренок. . 
Дикий—дикий. 

Диковина— Дівоцтва 
И)3 

Диковина - дичь, дикое мссто. 

ЦІ1ет£?ооИЙ ~ Д"к°расту<ш.іі. (диктатор — і) диктатор; 2) 
(школьп.) диктант, 

л . , Двк'іовка, дпктование 
*а~ДпкаРь;-Ка—дикар 

Дикунський — дикарский {ка 
Дикуха —ділок, дикарка 
Дилювати, -ЛІОН» - обшивить 

оревиами, срубом. 
Диль, -ля, мн. дилі—сруб, свя- 
_ зад нив бревяа, пластини. 
Дим, -му дим. Діімом пітгі- 
сгореть до-тла Димом узя- 
тися—покриться димом 

Димар, -ря — димовая труба 
Диміти, димйтися - диміть 
дьшдться. 

Димлйвий, димний — димний. 
Димозгарний—димогарний 
Димохід, -хбду—димоход. 
Диму вати,-му ю—диьшться. 
Динамичний — диаамический 
Диня і > дьіня; 2) котелок 
шляїіа 

Диригування —дирижироваапе 
Диригувати, -гую - дирижпро* ! 
п ,Еать- Іречить. 
диркати ся — спорить, противо- 
Дискант, -та—дискант. 

Дисконтувати-дископтировать 
Дискредитування—дискредитн- 
рованпе. [спровать 

Дискусіюеати, -сіюю—дискус- 
Диспутувати — диснутпроиать 
Дисциплінованість —дисципли* 

впрованность. [ровать. 
Дисциплінувати —днсциплпші- 
Дитина, мн. діти-ребенок, дитя 
Дитинитися—ребячпться. 
Дитинна—дитятко 
Дитинний — дотский,; ребячнй. 
Дитин ник — матка 
Дитинство — детство. младео* | 

чество Охорона д-аа—охра* 
на младенчостиа 

плоїш А Ишипщ,щ(дцц 

Дитиня, -няти—детевиш. 
Д иіин яч н й—младенческий 
г. І ^ — дитя, робенок 
Дитяча, -о|—детская (комната) 
Дитячий—1) детсквй. Д. вік— 
детский возраст. 2) ребяче 
ский. (феревццровать 

Диференціювати, -ціюю —діф. 
Дифтонг, -га— дифтонг. 
Дихавйця — астма, удушьо 

одитка 
Дихавичний — астматический. 

страдающий одишкой. 
Дихальний—дихательвий. 
Дихання—дихай не 
Дихати, дихнути— дишать 
дох ну т ь, 2) веять, повеять 

Дичавіти, дичіти—дичать, 
Дичак, -ка—дичок. (вотнмг 
Дичина—дичь, масо диких жи- 
Дичка - дичок, дпкое дерево 
Дишель, -шля—дишло 
Лишки, -шок—бронхи. 
Дишкант, -та—дискант Д-та 

співати — петь дискантом 
Дишковйй—бропхиальний. 
Дишлевий, -льовйй — дишель. 
Дйшний—днхательньїй (пий 
Дишнйк — дихательное горло 
дьіхательвал трубка. 

Диявол—дьявол. 
Дияволеня,-няти—дьяволенок 
Диякон—днакон 
Діб, р доби—І) пора время, 2> 

нора, возраст. 
Діб, р. мн.; см. Доба. 
Дібрбва—ду брава. 
Дівати,-ваш, діти, діну—девать* 
деть; -СЯ—деваться, деться. 

Дівер, -ра— деверь. 
Дівйн[ч]-вечІр—девичнлк 
Дівич—девственпик. 
Дівка — 1) девка; 2) девушка. 
Дівоцтво—1) девичество, деа- 

ство, 2) девушки, 3> 
девст венность 
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ДІВОЦЬКИЙ—девпчий. 
Дівоча, -чо?—девпчья 
Дівочий—довичий, девический. 
Дівування—девствованне, про- 

бьіванпе в девугаках. 
Дівувати—девичествовать, дев~ 

ствовать. 
Дівча, •чати—девочка. [ский. 
Дівчачий — девичий, девиче- 
Дівчин, дівчинин — девушквн 
Дівчина—девушка, девица. 
Дівчинка — девочка, девчонка 
Діготь, -гтю—деготь. 
Дігтяр, -ра—дегтярник 
Дігтярня — дегтярньїй завод. 
Дігтяру вати—дегтярничать. 
Дід, -да—І) дед; 2) старик; 3) 

ншций; 4) маска; б) ярмароч- 
ньій глашатай. 

Дідй,-дів— 1) см. ДІД; 2) предки, 
3) маски, ряжевьіе. В дідах 
—в масках. 

Дідизна — дедовство, вотчина. 
Дідич—помещик, владелец, вот- 
Дідичний—вотчинний. (чинник. 
Дідівщина — 1) дедовщина; 2) 

Бремена праотцев. 
Дід -к, -дка—старичек. 
Діду вати — 1) дедовать, 2) нп- 
щевствовать; 3) сторожить, 
бьіть сторожем на бакче. 

Дідуга, дідуган - дед, хрьіч. 
старичпще. 

Дідунь, *ня, дідусь, -ся—де 
душка, старпчек 

Дідусів, -севого — дедугакив. 
Дідько—чорт, дьявол, ДОМОВОЙ. 

сатана, бес. Додідька-кчорту. 
ДідьчиЙ — чертовский, бесов- 
Д і євйй —дей ству ющи й. | ски ії. 
Дієвідміна—спряжевпе 
Дієздатний—дееспособньїй. 
Дієйменник (граді.)— веопреде* 

ленвое вакловение. 
Дієпис, -су — дееііисание. ме- 
муар, история. 

, Дієприкметник—причастив. 
Дієприслівник, дієпричасник— 
деепрп частив. 

Дієслівний—глагольний 
Дієслово, мн. дієслова (іра«.)_ 
Діжа, •жі'—квашня. (глагол. 
Діждати, -ся—дождаться. 
Діжечка —кадочка, бочевок. 
Діжка—кадка. 
Дізнавати, дізнати - 1) що— 

(раз) узнавать, (раз)узеать; 2) 
чого—изведьівать, изввдать, 
испьітьівать, испьітать. 

Дізнаватися, дізнатися—(раз)- 
узнавать, (раз)узнать, до- 
знаваться, дознаться. Д. прав* 
ди-—донскпваться правди. 

Дізнання—дозвание. 
Дій, род. дію, дійво—удой. 
Дійка — 1) сосок вьімени; 2\ 

подойник. 
Діймати, дійняти—1) донимать, 

2) попи мать; 3) добирать. 
Дійний—дойпьій, [дополучать 
Дійниця—ПОДОЙНИК. 

Дійсний—действительньїй, до- 
подлинньгЙ. Д, спосіб 
—08явительное паклонение. 

Дійсність — действительпость 
Дійти, см. Доходити* 
Дійшлий — І) зрельїй, созрев- 
шпй. Д. розумом — зрельїй 
умом. 2) матерой 

Діл, род. дблу — 1) долина, 
2) ви з; 3) пол земля ной. До 
ділу—а) на пол; 6} на землю, 
в) к земле, вниз, 

Діленик (аршрм.)—делимое. 
ДІлениця—часть, пай, доля. 
Ділення, діління—делеаие. 
Ділйтель—делптоль, 
ЛДІЛИТИ—делить. 
ДІЛО, 104. діло—1) дело, ра 

бота; 2) еадобность. нужда 
До діла — кстати, е целу 
3) ароизведение. 
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Діловий—деловой. 
Діловик, ділок, -лка—делед. 
Діловод, -да — делопропзвода- 
тепь. (ний. 

Цілющий (арнфм.) — делитель- 
П і ляпка — 1) часть, участок; 
Дільба—дележ, [2) отрасль. 
Цільний—двльньш. 
Цільний—1) делящпйся, 2) зна¬ 
менний, дольниіі. 

Дільник (арифм.)—делитель. 
Дільниця—1) участок; 2) надед. 
Дільце, -ця—дельцб, делишко. 
Дільчий—1) деленший; 2) {акт) 
раздвльний. 

Дім, род. дому—дом. До дбму— 
до дома, к дому. 

Діправди, см, Доправди. 
Ціптянка—проститутка. 
Діра, дірка—дира. 
Дірявий—дирявий. 
Діркуватий, діркбватий—пори- 

рСтий, скважпстий, 
Цірчатий—дирявий, дирчатий. 
Дірявити— дирявить. 
Діставати, дістати — 1) доста¬ 

вать, достать; 2) получать, 
оолучить. Д. в спадщину— 
унаслвдовать. Д. в шкуру— 
отведать побоев. 

Діставатися, дістатися—1) до¬ 
ставаться, достаться; 2) куди, 
ДО чого — добираться, до- 

Дітва —детвора. (браться. І 
Дітваки, -ків—детигаки. 
Дітвбра — детвора, ребятишки. 
Діти, -ей —доти, робята. 
Дітище—дотише. 
Діткливий—чувствительньш. 
Діткнутися (чого)-дотровуться. 
Дітлахи, -хів — детвора, де- 

ТИШКіІ. 
Дітнйй — многосемейвий. [ца. 
Дітогуб, дітогубець—детоубпй- 
Дітолюб, дітолюбець— чадолюб. | 
Дітоньки—деточкп. 

Діторбдини, дітородіння—дето- 
рождепие. 

Діточки, -чбк—деточки, [щий^ 
ДІЮЧИЙ, діющиЙ — дойствую- 
Дія—1) действпе; 2) деянио; 

3) (шеаїлр.) акт. [тивний. 
Діяльний — 1) деятельний, ак- 
ДІЯЛЬВИК (град4.)—поддежащее. 
Діяльність—деятельность. 
Діяме[а]нт, -ту—алмаз. 
Діяниє— (ксрк.) деянле. 
Діяння—1) деяние, дейетвова- 

ниє; 2) на кого — влпанле, 
І действяе. 
Діяти—X) действовать; 2) по¬ 

ступать, совершать; 3) па ► 
кого—влиять, [и сходить. 

Діятися, безл.—делатьея, про- 
ДІЯЧ, -ча — 1) деятель; 2) деда- 

тель; 3) действующее лицо 
Длубати—ковьірять. [(в пьесе). 
Для — для, ради. Для чого — 

почему? (За-)для—а) для; б) 
из-за, по при чине. За-для 
того— позтому, потому. Доб¬ 
рий (за-)для мене—а) добр ко 
мне; б) хорош для меня. 

Длятися — мешкать, возиться, 
Дмух, -ху — дуновеїше, дутье. 
Дмухати, дмухнути — дуть, по¬ 

дуть, дунуть. . . н Д 
Днина, днинка — день, денек.. 
Дніти, безл.-—светать, бить дню. 
Дно, мн. дена, р, ден—дно. 
Днювання—дневка. 
Днювати, -юю—дневати 
До, пред,—1} .цо'(Бтгт до сліз. 
До слерти не забуду]; 2) к 
[Піду до батька|. Здоровка¬ 
тися ДО кого—здороватьсп с 
кем. Пити ДО кого—пить за 
чье здоровье. Випив ДО НЬОГб 
—вьіппл с ним (за его здо¬ 
ровье). До дбму —к дому. 
Сукня до стану— платье в 
талпю. 3) п. Пішов ДО цер- 
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кви, до хати—пошел в цер- 
ковь^ в иабу. 4) на. Важкий 
до ходу—тяжол на коду. Неог 
хочий до вставання — тяжол 
на под’ем. Скбрий де роз¬ 
мови— легок на разговорьі. 
б) для. Порада до життя— 
совет для жизии. Слово ДО 
ради—слово для сонета Перо 
до писання перо для письма 
6) с. До панів— пан, до му¬ 
жиків—мужик—с госп одам п 
господи и, с мужиками му¬ 
жик. Говори до дитини—го¬ 
вори к ребенку, разговариваіі 
с ребенком. 7) за. Узятися до 
роботи — взяться за работу. 
До науки сів—сол за науку. 
До вподоби — по вкусу, по 
нутру. , До господи — домой. 
До Грунту — до основанії я 
До гурту — а компанию. До 
діла—а) как следует: б) кета- 
ти. Мати до діла з ким— 
иметь с кем дело. До загину 
— до смерти До згоди— 
к согласию! До краю—в пух 
До лиця — к лицу До мисли — 
к мисли, по душе До ноги 
—дотла, дочиста До пут¬ 
тя * до ладу — толком До 
речи — к слову( кстати До 
самого—волоть. До смаку — 
по вкусу, по нутру До 
Смерти — на-сморть (биться). 
До сподоби— По Сердцу, по 
вкусу. До цяти—очень под- 
робно, до мелочи. До того 
часу — дотоле До щенту — 
дотла, дочиста, в пух. А Ж 
до хати—до самой избьі. Аж 
до нікуди—до нельзя. Поїли 
ДО кришечки—посли до (по- 
следней) крошкп. Подзюбали 
до бубочки—поклепала (веб) 
до зерньшіка. 

Доба — 1 і оутки, 2) пора, время; 
3) лпоха. пер йод. 

Добавляти! добавити — доба¬ 
влять, добавить, прибавлять 

Добазікатися—доболтатьея. 
Добайдикуватися — добавлущ* 

нидаться. 
Добалакувати, добалакати - 
договаривать, договорить. 

Добачати, добачити—І) приме- 
дать, приметить, замечать. 
заметить; 2) усматривать, 
усмотреть. 

Добивати, добйти—1) добивать, 
добить; 2) доколачавать, до* 
колотить. 

Добиватися, добитися — доби¬ 
ваться, добиться, достигать, 
достигнуть 

Добирати, добрати—1) доби¬ 
рать, добрать; 2) изьіекпвать 
изьіскать; 3) надбирать, по- 
добрать. Д* способу — изьіс- 
кивать средство, прием, 

Добич, -ичи—добича. 
Добйчник—разбойник. 
Добігати, добігти—І) добегать 
добежать; 2) дотекать, дотечь. 

Добір, -ббру — 1) отбор; 2) под- 
бор Природній д» — есте- 
ственньїй подбор 

Добірний — 1) отборньїй; 2; 
изьіскаїшмй. Д-не товариство 
—пзбранное общество 

Добірність — отменность, 0314- 
сканиость 

Доближатися, доблизитися - 
приближаться, при близиться 

Добовий — суточвьій, посуточ- 
НЬІЙ. (денпя, угодья. 

Добра, р. дібр — йме ниє, вда- 
Д>браніч!—покойной ночп! 
Дббре—1) хорошо; 2) ладно, 3) 

хорошенько. Д. вибий—хоро- 
шенько побей! Д. каже — 
дельно говориТі Д. вйхова* 
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ний — благовоспитанвьій. Д. 
матися—здравствовать. Дб¬ 
бре!—ладно, хорошо, согла- 
сенї Д. йому й так — доста- 
точно с него. 

До брехати, добрести — добре- 
дать^ добрести. 

Добрехатися—довраться. 
Добривечір!—добрий вечер! 
Добридень!—добрий день! 
Добризкувати, добрйзнути-до- 

бризгинать, добризнуть. 
Дббрий — 1) добрий. До мене, 
для мене д*—добрий комве. 
2) хороший, доброкачествеа- 
вий. Мені д. — для меня хо¬ 
роший. 3) хороший, пскус- 
ний; 4) хороший, вкусішй, 
свежий; 5) (о бремеии) хоро¬ 
ший, бдагоприятний. Д. рб- 
Зум — здравомислие, здра- 
вий смисл. [удобрять. 

Добрити — 1) задабрпзать; 2) 
Дббрість — 1) доброта; 2) до- 

бротвость. 
Добріти, добрішати — добреть. і 
Добрб, -ра — 1) добро, благо. 
Д-бм набутий—благопрпоОре- 
тенний. 2) ямущество, до¬ 
стояв о е; 3) довольство, бла- 
гополучле; 4) ириволье. 

Добробут, -ту—благосостоянве, 
Добровілля—добровольность. 
Добровблець, -льця —доброво- 

лец. [ский. ; 
Добровбльчий — добровольче- 
До б родам ний—благодатний. 
Добрбдій — 1) благодетель; 2) | 
добрий человек. Д-дію! — 
Добрий человек, гражданпп, 
джентельмен, сударь! Ша- 
нбвний Д-ДІю! — уважаемьш 
гражданпп, милостивий го- 
сударь! 

Добродійний - І) благодетель- 
Ний; 2) благотворительпий. 

Добре дати—Добувати 

Добродійство — 1) благодеянпе, 
благотворение; 2) (еобир.) в 
обращ.: добриє люди, граж- 
дане, милостивие государя. 

Добродіяння —благояеяние 
Добродіяти — добродетельство- 

вать, благодетельствовать. 
Добродумний—благом исл я щий. 
Добродушність — добродушна 
Доброзвучність — благозвучне, 
Доброзичливець, -вця —добро- 
желатель. [тельний. 

Доброзичливий — доброжела- 
Добролюбність — добролюбие- 
Добромисний—благом исл єн ний. 
Добросердий—добросердечний. 
Добросердя, -дя—добросердне. 
Добрбта — добротность, добро- 

качественноеть. 
Добро(с)тлйвий—добродушний. 

б.тагодуші|иІі. [благодушне. 
Добротливість — добродушне, 
Добротний—добротний, добро- 

качественпьш, 
ДоброхітниЙ — доброхотний, 
добро вольний. 

Доброхіть, нор-—добровольно. 
Доброчинець—благодетель. 
Доброчіінити— 1) благодетель¬ 

ствовать, благотворпть; 2) 
благотворно действовать. 

Добром мини й—благотворн 14 й. 
Доброчинність— 1) благодеявие, 

благотворевие; 2) благотвор- 
Добряча—добряк. [ность. 
Добрячий —очень добрий, пре¬ 

хороший. 
Добу вальний—добцвающпїі. 
Добування — добьіваппе, прво- 

бретение, нзвлеченио. 
Добувати, добути—1) добивать, 
добить, приобретать, прио- 
бресть; 2) з чого—випимать, 
викуть; 3) доживать, дожить 
(до ерока); 4) (Огньш, то¬ 
вар) доставать, достать. 
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Добуватися, добутися —1) до¬ 
биваться, добиться; 2) доби¬ 
раться, добраться; 3) (о шумец 
голосе) достигать, достиг¬ 
нуть, доноситься. 

Добувач, -ча—добьітчик, 
Добуджуватися, добудйтися, 

-джуся, -дишся — добужи- 
ваться, добудиться. 

Добудовування —достраивание. 
Добудовувати, добудувати—до- 

страпцать, достропть. 
Добуду вання— достройка. 
Добутий—1) добитий; 2) ари* 
обретенньїй. 

Добуток, *тку — 1) {ариф.) про- 
изведение; 2) достпжеипс; 3) 
приобретеипе (результаті 

Добуття, -ти—добьшаиие. 
Довага—довесок. 
Доважок, -жка—довесок. 
Доважувати, доважити — дове- 
шивать, довесить. 

Довантажувати, довантажити— 
дсгружать, догрузлть. 

Доварювати, доварити—1) до- 
варивать, доварить; 2) до- 
страпьшать, достряпать. [ка. 

Довбання—долбление, долбеж- 
Довбати, -баю, довбти, -6у, 

*беш — 1) ковирлть; 2) дол- 
бпть;-ся-ковиряться,рьіться. 

Довбешка—1) колотушка, бал¬ 
да; 2) (о чсловеке) туиаца, 
балда. 

Довбнло — долото. 
Довбиш—латаврщпк. 
Довбня — трамбовка, убпвалка. 
Довбняр, -ра—-молотобоец. 
Довбти, см. Довбати* 
Довг, -гу —долг. 
Довгастий — продолговатьїй. 
Довгий—1) ддинішй. Довга ло¬ 

за— чехарда. Як Д. (лежііть)— 
во всю ддицу.2) долгий, про- 
должительвьій. Від довгих 

літ (іал.)—в теченпв многиг 
лет, долгого временп. [ гота. 

Довгість—длина, длппнота, дод- 
Довгобразкй—длпннолиций. 
Довговатий — продолговатий* 
До вго веди й — дл п н и оди ци й. 
Довговіїй, -ія, іє—длпнворе- 

СНИЧНЬІЙ. 

Довговік, -ка—долголетка. 
Довговічний—долговечний 
Довгововний -длпнно шерстний. 
Довговусий—длинноусьій. 

і Довгов’язий—ДОЛГО БЯЗІ лії. 

Довгодзюбий — ДЛПНИОК-ІІОВЬІЙ 

Довгокосий — длшшокосьій» 
.ллинноволоснй 

Д овгол ітн і й —долголетний. 
Довголіття —долг о лети е 
Довгоносик (пасек.) — носатик. 
Довгополий—длпниополшй 
Довгота—долгота, длннвота 
Довготелесий—долговязий. 
Довготерміновий — долгосроч- 

вьій. 
Довготерп(е)лйвнй,довготерпля- 
чий —д ол готер и е л и в ьі й. 

Довготривалий — 1) прочньїйг 
винос.іивия; 2) продолжп- 
тельвий, затяжпой. 

Довгочасний—долговремеиний 
Довгошиїй, -ШИЯ, -ШИЄ, Р 

-шййого—длинпошепй. 
Довгоязйкий— 1) длднноязич- 

ний; 2) болтлнвьгй. 
Довгуватий — продолговатьтй* 
Доведений — 1} доведенний; 2> 
до казан ний. 

Довередуватися, •дуюся — до- 
капрпзничать. 

Довершений—1) совертонний; 
2) завершопниіі, псполненвьій 
до конца; 3) превосходвьій. 

Довершення — 1) завершепие; 
2) совертение. 

Довершйтель—1) довершитель; 
2) соаершивший (поступок). 
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Довершувати, довершити — 1) 
завершать, завершить; 2) со- 
вершать, совершить. Д, зло¬ 
чин совершпть преступле- 
нде. -ся — 1) завершаться, 
завершиться; 2) исполняться,’ 
дсполнлться до конца. 

Довечерювати, довечеряти _ 
оканчивать ужинать, доужп- 
иать, ^ [нющай. 

Довжелезний, довженний—ДЛИЯ- 
Довжина—длина, долгота. 
Довжйги—длить, уддйнять, 
Дбвжник—должнпк. 
Довищатися—довд зжаться. 
Довищуватися, довищитися — 

возвишаться (до чего). 
Довід, -воду — довод, доказа- 

ТеЛЬСТЕО. 
Довідка—оправка. 
Довідний — 1) доказательннй, 

убедительньїй; 2) справоч- 
Довїдник—справочвик. (ний 
Довідність — убедительность, 
доказ ательность. 

Довідування—І) опрос, дозна- 
нпе; 2) разузнаванпе, 

Довідуватися, довідатися — 1) 
узнавать, узнать, разузва- 
вать, разузяать; 2) осведо- 
мляться, ос вед омить ся, спра¬ 
вляться, справиться, разведьі- 
вать, разведать; 3) навещать, 
навестдть, наведиваться, на- 
ве даться. 

Довіз, -возу—1) ввоз; 2) под- 
воз, доставка, привоз. 

Довізник—доставщик. 
Довіку, нар. — вечно, во-век. 
Довіку вати—дожить век. 
Довільний—1) доступний (всем); 

*■*) нроизволі>ньій; 3} доста- 
точниіі. 

Довільність— 1) произвол, ПЗ- 
Лпшество; 2) допущенне. 

Довірений—доаереоньїй. 

Довершувати—Догадка 

Довіреник—довереений. 
Довіреність—доверенность. 
Довірливий—доверчи вий, 
Довірність—доверчпвость. 
Довірник—веритель. 
Дов ірочний — доверптельний. 
Довір’я, -р’я—доверие. 
Довіряти, довірити—доверять, 
доверпть. [ний. 

Довічний — вечішй, пожизнен- 
Довішувати, довішати — дове- 
шивать, довешать. 

Довіювати, довіяти — довевг- 
вать, довеять. [окодо. 

Довкбла, нар.—вокруг, кругом. 
Доводити, -віджу, -диш, дове¬ 

сти, -ведур-еш—1) доводить, 
довести; 2) доказивать, дока¬ 
зать, у беж дать, убедить. 

Доводитися, довестися-1) (безл.1 

— прлходиться, случаться, 
случпться. Як доведеться— 
как случится. Доводиться 
слухатися—приходится пови- 
новаться. 2) доставаться, до¬ 
статься; 3) приходиться, до¬ 
ставаться; 4)(несов. в.) осте де н 
родства; прпходлться. 

Довбдливий — убедительньїй, 
доказательпий. 

Довбзити, -жу, -зиш, довезти, 
•зу,-зеш—довозить, довезти, 
доставлять, -вить. (точно. 

Доволі, кар.—довольно, доста- 
Доволікати, доволокти, -лочу, 

-чеш, прош. в. -лік — ДОВО* 

лакивать, доволочить. 
Довшати-удлиняться, длипветь. 
Дівший—1) (прил.) дольше; 2) 
длпннее. 

Дов’язувати, дов’язати—довя- 
зивать, довязать. 

Дігад, -ду—догадка. Не в д.— 
невдомек. На д. казати — 
намекать. 

Догадка—догадка. 
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Догадуватися» догадатися — 
до гади ваться, догадаться, до- 
думи ваться, додуматься. 

Догана — вьіговор, порпцанне, 
упрек. Д-ну давати» дати— 
поридать, находить недо¬ 
статки, опорочпть. 

Доганяти» догнати» -жену — 
догонять, догнать. 

Догартовувати» догартувати — 
до наливать* допалить. 

Дотинати, дотнути — догпбать, 
дотнуть. 

Догідливий—угодлпвий. 
Догідний — 1) прпгодеьій; 2) 
удобнмй. 

Догін, -гбиу—погоня. 
Догледіти, см, Доглядати. 
Догляд» -ду — 1) оризор, прп¬ 

смотр, попечевпе; 2) надзор. 
Під д-дом поліції—под над- 
зором поли ЦІНІ. 

Доглядання — 1) (за больньїм) 
•прпсмотр, уход; 2) надзнра¬ 
ннє, прпсматрпвапие. 

Доглядати, догля[е]діти, догля¬ 
нути — 1) кого» чого — при- 
сматривать,присмотреть, над* 
з прать; 2) кого—ух&япвать, 
позаботиться, призревать» 
призреть;*3) кого» ідо—смо- 
треть, усматривать, усмо- 
треть; -С5І (до кого» чого» 
Кому)-пряематрп ваться, при- 
смотреться, при гляди ваться, 
прпглядетьса. 

Доглядач,-ка, доглядник,-ниця 
— 1) надзиратель, -ница, над- 
смотрщїік, смотритель. -ница; 
2) блюститель, -ница. 

Догнивати, догнити, -нию, 
-ниєш — догнивать, догнить? 

Договір» виру—договор, усло- 
виє. Д, складено на таких 
умбвах — договор заключен 
на следующцх условиях. 

Договірний, договірний—дого- 
ворньїй. 

Договорювати, договорити—до- 
говаривать, договорить, до* 
сказьівать, д ос казать. 

Догбда (кому)—1) угожденио; 
2) удобство. 

Догоджання—угожденио. 
Догоджати, догодити, -джуг 

-диш— угождать, угодить. 
Догбджування—гож(д)енье. 
Догідливий—угодлпвьій. 
Догодовувати, догодувати—до- 

кармлпвать, докормить, 
Догбнити, -гйню» -гониш, смт 
Доганяти. 

Догоня—погоня, догопка. 
Догори, пар,—вверх. 
Догорілий —догорєвшпн. 
Догорювати, догоряти, дого¬ 

ріти—догорать, догореть. 
Догострювати, догострити—до* 

острять, доострпть. 
Догоювати, -гоюю, догбїтя^ 

-гою—цолечивать, долечить. 
Догравати,-граю, дограти ,-гран> 

—доигрьівать, доиграть. 
Догрібати, догребти, догрестй— 
догрєбать, догрестп. 

Догукатися — дозваться. 
Догуркуватися, догуркатися— 
достукиваться, доступаться. 

Додавай ня -1) прибав ле ни е, при¬ 
бавка; 2) (арифм.) сложение. 

Додавати, додати—1) добавлять, 
добавить, прибавлять, при¬ 
бавить. Д. рук — прилатать 
старання. 2) (арифм.) сл&гать^ 
спожить. 

Доданий—лр и ба ел енний. 
Доданок, -нку—слагаемое. 
Додатковий—^добавочпьій, при- 

бавочнии, дополвнтельниЙ- 
Д-ва вартість — прзбавочна : 
СТОИМОСТЬ. 

Додатково, нар. -доподнительпо. 

201 

Додатний (мат, и физ.)—поло- 
жптельньїй. 

Додаток, -тку — 1) добавка, 
добавленпе, прибавка. На 
Д-тку — на придачу (сказав, 
н&пр.). 2) прнложенне, до¬ 
ба вленпе. 

Додержаний— 1) додержанньїй; 
2) видержанньїй; 3) соблю- 
девньш (об у слово п). 

Додержання—соблюдонпе. 
Додержувати, додержати — і) 
до д ержп вать, додержать, пр п- 
держпвать, придержать; 2) 
соблюдать, соблюстн; 3) слі- 
ва, обітниці — сдерлспвать, 
одержать слово, обещание; 
-ся—1) сохраняться, сохра- 
ниться; 2) слбва, правила— 
цридерлспваться слова, пра¬ 
вила. -ся з словом — нспод- 
нять обеш&нпе. 

Додзьобувати, додзьобати—до- 
клевьшать, доклевать. 

Додибувати, додибати — доко- 
вьіливать, доковилять. 

Додивлятися, додивитися — 1) 
до чого — прпсматрпваться, 
прпсмотреться; 2) чогб—за- 
мечать, заметпть, досматрп- 
вать досмотреть. 

Додиратися, додертися —дока- 
рабкиваться, докарабкаться. 

До діла, пар.— 1) дельно» как 
следует; 2) кстати. 

Додільний—дельниіі. 
Доллятися — домвдлить, доме¬ 
ні каться. 

Додовбувати, додовбати — до- 
Далбивать, додолбпть. 

До ДІЛ у, нар.— 1) па пол, па 
землю, до землп; 2) внпз, 
Книзу; 3) (о поклоне) земно. : 
До дблу—к долине. 

ДодДму, пар.—домом. До дому— 
к дому. 

Додатний—Доісторичний 

Додруковувати, додрукувати— 
допечатьівать, допечатать. 

- Дожевріти— дотлеть. 
Доживбтно, нар,—пожизнсішо. 
Дожидання—ожпдашіе. 
Дожидати, -ся, діждати, -ся 

і (кого, чого, на кого)—дожи¬ 
даться, дождаться. Щоб ти не 
діждав — умереть тебе радь¬ 
те, не дожить тебе (до отого). 

Дожин, -ну—конец жатви. 
Дозвіл» -волу—дозволенне» раз- 

ретсвие. З вашого д-лу— 
разрешите, с вашего разрс- 
шенпя. [волье. 

Дозвілля—1) досуг; 2) при- 
Дозвільний — 1) позволптель- 

иьііз; 2) привольншй. 
Дозволений—разрешеаний, по- 

зволательнин. 
, Дозволяти, дозволити {що, на 
що) — дозволять, дозволить. 

Доземий—вертикальний. 
І Доземний — достающвй до зе¬ 

млп. Д. поклін—земн. по клоп. 
Дозирати, дозріти (кого, чого) 

— прпсматрцвать, присмо- 
треть, зтхаживать; -ся (де 
КОГО, кому, чому) — присма- 
три ваться, прпсмотреться. 

Дозір, -збру—прпсмотр. 
Дознаванмя—1) узнавание, раз- 
ведьіванас; 2) пспитанне, 
исслсдооаплс. 

До[і]знавати, -ся, до[і]знати, 
-ся (чого)—1) (раз)узнавать, 
(раз)узпать; 2) изведивать, 
и зве дать, пспитьівать, попи¬ 
тать. 

Дозблювати, дозолити (кому)— 
надоедать, допекать, допечь. 

ДозЛрець, -рця—еадсмотрщнк. 
Дозрівати, дозріти, -рію — 1) 
узровать, узреть; 2) дозре- 
вать, дозреть. 

Доісторичний -додсторп чесний. 



Доїдати—Докошувати 202 

Доїдати, доїсти, доїм, -їси—І) 
доодать, доесть; 2) досаждать. 

Доїдливий—докучливий. 
Доїжджати, доїхати—1) доез- 
жать, доехать; 2) наезжать, 
наведиваться, наведаться. 

Доїздити, -жджу, -здиш, до¬ 
їхати, -Іду—1) доезжать, до- 
ехать; 2) ндезжать, пона- 
ехать. 

Доїльник, -ниця — доильщик, 
Доїти—доить, [-щица. 
Докажчик, -жчиця — обдпчн- 
тель, -ница, доносчлк. 

Доказ, -зу—1) доказательство, 
довод. На д.—в доказатедь- 
ство. 2) улпка, 

Доказник, -ниця — 1) доказа- 
тель; 2) облилптоль, -ница, 
указчпк. 

Д бказність — доказательность. 
До казов н й— 1) доказательни іі; 

2) облпчптедьпии, Д. мате¬ 
ріал — оправдательньш м. 

Доказувати, доказати — 1) до- 
говарпвать, договорить; 2) 
доказивать, доказать; 3) чого 
—показьівать, делать, проде- 
ливать; 4) на кого — свнде- 
тельствовать против кого, 
улпчпть. 

Доквашувати, доквасити — до- 
квашнвать, доквасить. 

Доки, нар.—1) доколе, доколь, 
до какпх пор; 2) пока, по- 
куда; 3) до какого, отого 
места. Могб—ось дбки—мов 
вот *до зтого места. [тина. 

Дбкнд, -ду—добавка, отсебя- 
Докидати, докинути—1) добра- 

сивать, добросить, докпдьь 
вать, докинуть;2) добавлять,^ 
добавить ("словоХ 

ЦДкІль, пар.—1) доколе, дока-! 
ких йор; 2) пока, покуда; 3) 
до какого, до зтого места. 

Докінчання—окончанпе, довер- 
шва по. 

Докінчати, докінчувати, докін¬ 
чити—оканчпвать, окончить* 

Докінчений—окончаяне. 
Докір, -Кору—укор, упрвк, ПО» 

прек, укоризна. 
Докірливий—укорпзненний. 
Доклад, -ду—1) доклад, доба- 

вочньт матерпал; 2) доклад. 
Докладати, докласти—1) докла¬ 
ди вать, доложпть; 2) прила¬ 
тать, прпложпть; 3) приба¬ 
влять, прибавить. 

Дбкладка—острога, насмешка. 
Докладний—1) обстоятельний^ 

подробиьш; 2) точний. 
Докликатися, докликатися—до¬ 

виваться, дозваться. 
Докйлювати, доколбти — дока- 

ливать, доколоть. 
Докомпонівувати, докомпону- 

вати — оканчпвать, окоичпть 
составленив (муз. пропзв.» 
напр.). [менао. 

Доконечне—обязательно, вепре- 
Доконечний —обязательпий, не- 

променний. 
Доконечність —необходпмость. 
Докопувати, доконати (чого)— 

соворшать, творить, испол- 
нять, исполпить; -ся—совер- 
шаться, совершпться. 

Доконче — непременно, обяЗїі— 
тельно, во что бьі то нл стало. 

Докопувати, докопати — дока- 
пмвать, докопать. 

Докоряння—попрекапие, уко- 
рьі, ропреки. 

Докоряти, докорити — укорать, 
укорить, у[ао]прекать, у[по]- 
прекнуть. 

Докбчувати, докотити — доко¬ 
ти вать, докатпть. 

Докошувати, докосити — дока- 
шивать, докосить. 

Донраювати—ДомагальниЙ 

Докраювати, докраяти — доре- 
зивать, дорозать. 

Докреслювати, докреслити—до- 
черчивать, дочвртпть. 

Докрйхти, нар.—до крошки. 
Докроювати, докрбїти—докрап* 

вать, докропть. 
Докручувати, докрутити — до- 
кручивать, докрутпть, до* 
верчпвать, довертеть. [кучу. 

Докупи, пар. — вместе, в одву 
Докупляти, докуповувати, до¬ 

купи ги—докупать, докупить, 
прикупать, прпкугшть. 

Докуповування — докупка, до- 
купаипо. 

Докурювати, докурити — доку¬ 
ри вать, докурить; -ся—1) до¬ 
кури ваться; 2) додимливать- 
сяг додимпться. 

Докучання —1) надоеданпе; 2) 
нестетупниє просьби. 

Докучати, докучити—докучать, 
надоедать, падоесть. 

Докучливий—докучливий, прп- 
вя з чи вий, надоедливий. 

Долагоджувати, долагодити— 
оканчпвать чи пить, до чи нить. 

Доладній—1)дельньііі; 2) гар¬ 
монії чний, стройний, изящ- 
ний; 3) цолесообразииіі, под- 
ходящип, хороший; 4) умест- 
ний, пристойний. 

ДоладОвування— догруживавпе. 
ДоладОвувати, доладувати—до¬ 

тру жать, до грузить. 
Доладу, пар. — 1) как следует, 

кстати, дельно; 2) строино. 
Доламувати, доламати — дола- І 
ми вать, доломать, 

Долапувати, -ся, долапати, -ся 
—до щупи ваться, до щупаться. 

Долаюватн, долаяти—доруги- 
вать, доругать. 

Долежувати, долежати — доле- 
зкпвать, долежать. 

Доливати, долити, -ллю, -ллєш 
—доливать, долить. 

Долизувати, долизати, -жу— 
долизивать, долизать. 

Долйна-долипа. Дблом-долйно» 
—внизу по долине. 

Долинати, долинути —1) доле¬ 
тить, долететь; 2) доноситься, 
донестись. (мснньїй. 

Долинистий, долшічастий—низ- 
! Долинкуватий—долинистий. 
Долиняник—житель долин. 
Ділі, нар. — 1) внизу, на земле, 

на полу; 2) к низу, вниз, 
к земле. 

Долів, пар.—1) на землю, вниз; 
2) вниз по теченпю. 

Долівка—пол (земляной). 
Долізатп, долізти — долезать, 
долезть. 

Долікбвувати, .долікувати—до- 
лечпвать, долечить. 

Долілиць, пар.—лицом к земле. 
Доліплювати, доліпити— долеп- 

літать, долепить, доклеить. 
Долітати, долетіти, -лечу, -тищ 

—долетать, долететь, 
Долітце, -ця—стамесочка. 
Долічувати, долічити — 1) до- 

счптьівать, досчптйть; 2] 
присчитать, при честь. 

Ділішній — 1) нпжннй; 2) ни- 
ДолінЯ“Ладонь. [зовой. 
Діло ті, дій. -літа, -літ—долото. 
Долузувати, долузати — доду- 
щіівать, долущить. 

Долучати, долучити — прпеое- 
дйнять, присоедпепть, прц* 
общать, приобщнть. [жеяие. 

Долучення — прпложение, ВЛ0- 
Діля—1) доля, удел, участь, 
жребпй, судьба; 2) счастли- 
вая судьба. 

Дбма—І) (ялр.) дома; 2) (сум*.) 
дом, очаг, 

ДомагальниЙ—прптязательаий. 
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Домагання—1) требование; 2) 
домогательство. 

Домагатися, домогтися — тре- і 
бовать, потребо вать, доби¬ 
ваться, добиться. 

Домальовувати, домалювати— 
дорпсовивать, дорисовать. 

Домацуватися, домацатися — 
дощупьіваться, дощупатьея. 

Домашній — домашньш. Д-ня 
війна—ввутренпяя воіша. 

Домашність —домоседство. 
Домащувати, домастити—дома* 

зьівать, домазать. 
Домежвувати, домежувати—1) 
домежевьівать, домежевать; 
2) прилегать, граннчпть. 

Домелювати, домоліти — дома- 
лшзать, домолоть. 

Домивати, домити, -мию — до¬ 
мивать, домить. 

Домилювати, -люю, домилити, 
-лю—домили вать. 

Доминати, домняти, дом’яти,| 
-мну— 1) домивать, домять; 
2) доедать, доесть. (ка. 

Дбмисел, -слу—домисел, догад- 
Домйслюватнся, домислитися, 

домислитися—додумиваться, 
додуматься. 

Доми[е]тикуватися —додумать¬ 
ся, изяовчпться. 

Домівка—1) жилье, обиталпще; 
2) место жительства. Розій¬ 
шлися по домівках—отправи- 
лпсь во свояси. 

ДомівниК—домочадец. 
ДомівствО-хозяіїстао, дом. [еой, 
Домівський—домашппй, домо- 
Домізкбвуватися, домізкувати¬ 

ся — до ду минаться, доду¬ 
маться. 

Домінувати—доминпровать. 
Дімір, -ру—домер, доморпва¬ 

нне. [в меру. 
Доміри, * цар. — соразмерно, 

Домірківуватися, доміркува¬ 
тися — додумьгваться, доду¬ 
маться. 

Домірний—соразмерньш. 
Домірювати, домірити — доме- 

рпвать, домерить. 
Домітати, доме сі й — дометать, 
домести. 

Домішка—примесь. 
Домішувати, домісити,-шу,-снш 

—домети вать, домеспть. 
Домішувати, домішати, -шаш— 

домешивать, дометать. 
Домлівати, домліти — (о варке} 

допревать, допреть. 
Домбвий—1) домашня В; 2) до¬ 
мовий. Д. господар—хозяиа 
дома. Д-ве господарювання— 
домоводство. 3) кухтарнмй^ 
Д. ремісийк—кустарь. 

Домовик, домовий—домовой. 
Домовина—1) гроб;2) гробнпца. 
Домовічити — домоседнпчать^ 
Домовласник — домовладелец* 
Домовласницький — домов ла- 
дельческлй. 

Домовляти, домбвити — 1) до- 
сказивать, досказать; 2) ко¬ 
го-до товари вать, договорять. 

До мо в бда—домовод. 
Домогтися, см. Домагатися. 
Домогоспбдар, -ря-домохозяин. 
Домогосподйня — домохозяйка. 
Домолочувати, домолотйти-до- 
молачпвать, домолотить. 

Домонтар, -ря—домосед. 
Домонтарити — домоседничать. 
Домонтарство—домоседство. 
Доморбб, -ба—кустарь. 
Доморббний — кустарний, до- 
модельний. 

^Доморібництво, доморббство— 
кустарний иромисел. 

Доморбслий — доморощениий. 
Доморядця, «ЦІ (•*♦• Р-). ДОМО- 

рЯДНИК—домоиравптель. 
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Домостйти, см Домощувати. 
Домотканий—домотканньїй. 
Домбтувати, домотати — дома- 

тивать. домотать. [тель. 
Домоправитель — домоуправи- 
Домоправління — домоуправле- 

нпе. (ство. 
Домоустрій, -рою—домоустрой* 
Домінувати, -чую, домочйти, 

-чу — домачивать, домочить. 
Домощувати, домостити — до* 
мащивать» домостить. 

Домування—домоседство. 
Домувати—домоседничать. 
Домудрбву ватися, домудрува¬ 

тися — доду минаться, до- 
мудрдть. 

Домурбвувати, домурувати—до- 
страпватЬ,достроить па камея 

Домучувати, домучити—дому- 
чивать, домучить 

Домчати—домчаться. 
Донесення—донесевие. 
Донехочу, донесхочу, нар. — во 

горло, досита. 
Донечка—дочурка. 
Доіиіні, нар. — довьшь. 
Доніс, -су—донос, пзвет. 
Донісити, -нішу, донестй, -не¬ 

су—доносить, донести. 
Доношування — донашиванпе. 
Домішувати, -шую, доносити, 

-ношу—донашивать, -восить. 
Діня, дінька—дочь, дочурка. 
Дообідній “дообедний. 
Доокола, нар,—вокруг. 
Доорювати, -рюю, доорати,-рю, 

-реш -допахивать, допахать. 
Доосередківий, доосередній — 

центростремительвий, 
Доостанку, нар. — вковец, со- 

вєршенно, окончательно. 
Доічне, мар.—лично, свояки 

главами. 
Допадатися, допастися—дори¬ 

ваться. дорваться 

Допалювати, допалити—1) дек 
жигать, дожвчь; 2) докури- 
вать, докурить. 

До пари, нар.— 1) подстать; 2) 
в ч£т, чет. 

Доларову вати, допарувати—1) 
КОГО—подбпрать, подобрать 
пару; 2) кому—бить парой 
кому-нпбудь. 

Допасати, допасти—1) допасьі- 
вать, допасти; 2) припасать, 
припасти. 

Допасти — поймать, пзловить; 
-ся, см. Допадатися и Допа¬ 
сати. 

Допащику ватися—доболтаться. 
Допевне, нар.—ааверное,точно. 
Допевняти, допевнювати,допсв- 
нити—уверять, уверить; -ся 
—!) удостоверяться. удосто- 
вериться; 2) добиваться, до¬ 
биться. 

Допекти, см. Допікати. 
Доперва, пар.—теперь тояько, 

лишь только, только что. 
Допивати, допити, -п’ю—допи¬ 

вать, допить; -ся—допивать¬ 
ся, допиться 

Допилювати, -люю, допиляти, 
ляю—допплішать, допилять. 

Депильнбвувати, допильнувати 
і —доематривать, досмотреть. 

стеречь, устеречь. 
Долинати, -ся, допнути, -ся, 

доп’ясти, -ся, -пну,-неш —1 ) 
ДО ЧОГО—дотягиваться до 
чего-либо; 2) чого — доби- 

; наться, добиться. 
І Допирати, доперти — дотаски* 

вать, дотагдить. 
Допирати, допрати — достири- 

вать. достирать. 
Діпис, -су—корреспондеадиа^ 

І Дописок, -ску—дописка. 
, Дописування—І) дописивание, 
І 2) корреспондировааие. 
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Дотісувати, дописати — 1) до- 
писивать, дописать; 2) кор- 
рєспоедировать; 3) кому — 
оправдивать, оправдать чьи 
вадеждьі 

Дописувач—корреспондент. 
Дбпит, -ту—допрос. 
Допитливий—1) любоапатель- 

ний, Д. розум—любознатель- 
Н1ДЙ ум. 2) ПЬІТЛИВЬІЙ, испьі- 

туюгцин. Д. пбгляд—в спи¬ 
ту ющиіі взгляд. 

Допитливість—ІШТЛИВОСТЬ. 

Допитувати, допитати —1) кого 
— допрашивать, допроспть; 
2) опрашивать, опросить; -ся 
(кого, в кбго)—допити ваться, 
допитаться, допрашпвать, 
допроспть,разу знавать,-знать* 

Допитувач—допросчпк. 
1ф Допихувати,допихати,допхати, 

до пхнути — доппхивать, ДО- 

пихнуть. [ш енний, 
Допівзруйнбваннй—полуразру- 
Допізна,пар,—до аозднейпори. 
Допікати, допектй, -печу—1) 
допекать, дожарить; 2) дони¬ 
зать, донять, досаждать, 

Допіро, допіру, нар. —тсперь 
только, лпшь т., только что, 

Доплазбвувати, доплазувати— 
доползать, доползти. 

Доплачувати, доплатити — до- 
плачивать, доплатить. 

Доплентатися—доплестись 
Доплив, -ву—1) приток*, 2) при- , 

див; 3) прилив, поступление 
(бумаг, девєг). 

Допливати, допливти и допли¬ 
сти— допливать, доплить. 

Доплигувати, доплигнути (до 
чого, чого) — допрьігпвать, 
дспригнуть. 

Доплітати, доплести, -лету — 
доплетать, доплесть. 

Доплу ганитися — дотащиться. 

Доплутатися—доплестись 
Доповідати, доповісти, -вім, 

-вісй, -вість—1) досказивать, 
досказать; 2) сообщать, сооб- 
щить, докладивать, доло- 

|! Доповідач—докладчпк. [жить. 
Доповідно—основательно, под* 

роб НО* 
Доповідь, -дн — доклад, сооб- 

ІЦЄ ниє. 
Доповістй, см. Доповідати. 
Доповняти, доповнювати, до* 

ПОВНИТИ—дополнять, -пол нить* 
Допбки, нар.—до тех пор пока. 
Допомагати, допомогти, -можу 

—помог&ть, помочь* 
Допомагатися—добиваться, до¬ 
мотаться. 

Допоминання—домогательство. 
І Допоминатися—добиваться, до¬ 

мотаться. 
Допоміжний -всломогатель ний. 
Допоміжний—пособпе, подсоб- 

ньіЙ материал. 
ДопомІчний — 1) вспомогатель- 

пиіі; 2) помогагощпй. [собие. 
Допомбга—1) помощь; 2) по- 
До пірати—прибрать, при вести 

в порядок. Допбраю(ся) зараз 
—сейчас окончу уборку. 

Допотіль, нар. —до сих пор, 
до отого места. 

Доправди, «ар,—действительно. 
Доправляти, доправити —1) до- 
требовать, довзискивать. Д. 
ббргу—дотребовать долг, 2) 
доводить, довести (до конца). 
Д. службу—оканчивать слу¬ 
жбовую работу. 

Доправлятися—1) чого—требо- 
вать, добиваться; 2) за що 

* —требовать уплатьі за что. 
Допрати, см. Допирати. 
Допрівати, допріти— допревать, 
допреть, дотушпваться, до¬ 
ту шиться. 
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Допрік, *ку—упрек, укор. 
Допр ікати—у прекать. 
Допроваджувати, допровадити, 

-джу, -ДИШ — доводить, до¬ 
вести, (со)проводить. 

Допрбшуватися, допроситися— 
допрашиваться, допроситься. 

Допрядати, допрясти — допря- 
дшвать, допрясть, 

Доптати, -пчу—топтать. 
Допускати, допустити, -щу, 

-стиш — допускать, допус¬ 
тить; -ся — 1) допускаться, 
бить допущенним; 2) дово¬ 
дить, довести себя до чего; 
3) ЧОГО — позволять, -лить 
себе (проступок). [щеоие. 

Дбпуст, -ту—попу ще ниє, допу- 
До-пуття, пар. — как следует. 

Зробити д.—сделать как сле¬ 
дует. Довести дитину до-пут- 
тя—вивести дитя в люди. 

Допхат ися—дотащиться. 
Доп’ясти, см. Долинати. 
Дора, -рй—пасхальний куявч. 
Дораде ць, -дця — советник. 
Дораджувати, дорадити, -джу, 

-диш (кому кого) — совето- 
вать, посоветовать. 

Дорадниця—советчица. 
Доразісінько, нар.—вдруг* 
Доразу, нар.—сразу. 
Дорахбвувати, дорахувати—до- 

считьшать, досчитать. 
Доречн, нар. — 1) к слову; 2) 

кстати. [дорвать. 
Доривати, дорвати—доривать, 
Дорйпуватнся, дорйлатися— до* 

скрнпиваться, доскрипеться, 
Дорипався до краю — дошел 
до безвиходного положення. 

Дорід^ ~риду—урожай. 
Дорідний, дорідливий—1) уро¬ 
жайний; 2) рослий, круп¬ 
ний; 3) прирожденішй, врож- 
д енний. 

Дорікати,-каю, дорікнути,-кнуг 
-кнеш, доректй,-речу,-чеш— 
укорять, укорить, упрекать, 
упрекнуть. 

Доріклйвий—укорпзвенний. 
Дорікливо, нар.—укоризвепно^ 

с укором, 
ДоробкбвиЙ -заработанний.бла- 

гопрпобретенний. 
Дорібкович її доробкевич {гал.) 

— 1) прпобретатель; 2) (нас*.> 
мещаепв в дворяестве. 

Доробляти, доробити,-блю,-биш. 
—дорабативать, доработать, 
доканчивать, доковчить. 

Дороблятися, доробйтися — 1> 
дррабатнваться, доработать- 
ся. Силуваним конем не до- 
робишся — понуждаемохі ло- 
шадью не сделаешь работи 
(сколько следует). Д-вся ма¬ 
стку — сКОЛОТИл пмущеетво. 

Дорбга —1) дорога, путь. Д-он>- 
компрбмісів—путем компро* 
миссов. Чумацька д.—млеч- 
вий путь. Бути на ббжій, 
останній д-ЗІ — бить при 
смерти. Кущ* вам д,?—куда 
ваш путь? 2) дорога, иутеше- 
ствпе; 3) {в гонч. печ?/) арка. 

Дорогий — 1) дорогой; 2) ми¬ 
лий. З Д-бю душею—за ми¬ 
лую душу, охотно. 

Дорогісінький —дражайший. 
Дорогоцінний — драгоденний„ 
Дориґшати,-шаю—дорожать. 
Дорожити—дорожить, 
Дорожйтися — дорожиться, за* 

прашивать. 
Дорожнеча, -чі, дорожнета (на, 
щб)—дороговизна. 

Дорожній, -нього — дорожпий.. 
Дорожня, -ні—дороговизна. 
Дорбжчати, -чаю — дорожать, 
Дорозумляти, дорозумнти—ва- 
доумли вать, надоушать. 
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Дарозумлятися, дорозумітися— 
соображать, сообразить, до¬ 
гадаться 

Дорозумлюватися, до разу жува¬ 
тися (чого, до чого)—ДОМЬї- 
сливаться. додуматься» до¬ 
копаться [росвдий. 

Дорбслий— і) взрослшіі, 2) до* 
Доростати, дорости, -сту, -стеш 

—доростать, дорасти. Д, літ— 
достпчь совершеннолетия. 

Дорублювати, -люю> дорубати, 
-блю—оканчивать, окончить 
обрубать (в шитье). 

Дорубувати, -бую, дорубати, 
-оаю—аорубьівать, дорубить 

.Доручати, доручити—1) пору- 
чать поручить; 2і вворять, 
вверить: 3) вручать, вручить, 
дать на руки. [вручений. 

Дорученім — 1> поручеиие; 2) 
Досада — 1) вспрпятвость, до¬ 

сада; 2) горячь. 
Досаджати. досадити, -джу, 

-диш—досаждать, досадпть. 
Досадний — 1) аепроятгшй; 2) 
вредньїй. 

Дбсвід, -ду—1) опит; 2) опьіт. 
и спи та ниє. (тельний 

Досвідний * опитний. показа- 
Досвідннк— 1) псслвдователь; 

2) опьітяик. 
Досвід чати, досвідчувати» до- 

свідчиги—1) що—свидетель- 
ствовать, ло(за)свидетель- 
ствовать, 2) чого—нсештьз- 
вать* и спитать. узнавать, уз¬ 
нать по опиту: 3) докази- 
вать, доказать. 

Досвідчатнся, -чуватися» до¬ 
свідчитися— І) на кого—оси¬ 
паться ва чье-лвбо свнде- 
тельство: 2) чого—убеакдать- , 
ся, -диться по опиту, узнать. 

Посвідчення—1) убеждеале; 2) 
яссьітивани е-. 

ДЛсвіт, -ту—рассвет. УдЛсві- 
та—на рассвете, перед рас- 
светом. 

ДбсвІТКИ, -ТКІВ—посиделки. 
] Досвіткбвио —предрасснетішй 
Досвіткуватн — бьівать на но¬ 
си делках. 

ДбсвітНїй—предрассветньїй. 
Дбсвіток, -тку—предрассветнов 

время У-д#—до рассвета 
Досвітчаний — 1) предрасонот¬ 
ний; 2) сдолаинші на носи- - 
делках. 

Досвітчаний, -нка—парень, де* 
вушка на посиделках. 

Досиджувати, досидіти, -джу, 
-диш^—досижнвать, досидеть. 

Досилати, дослати, -шлю—до- 
(по]сьідать, дослать. 

Доейнювати, досйнйти —доси- 
внвать, досинпть. * 

Досипати, досйпувати, доси¬ 
пати, -плю, -плеш доси¬ 
пать, досипать. 

Досилати, -плити, доспати, 
-сплю, *пйш—досипать, до- 

Доснпка—досипка. (спать. 
Досита, кар.—досита, (вольно. 
Дбснть, нар — достаточяо, до- 
Досихатк, дос6х(ну)ти, досхну- 
ти—досихать, досохнуть 

Дйсі(ль), нар.—1) до сих пор, до 
отой пори; 2) до отого места. 

Досіпувати, дссіпатн — 1) до* 
дергивать, -гать; 2) (сов. в 
достать, добить, достигнуть. 

Досіювати, -спою, досіяти, 
-сію, -сш—досевать, досеать 

Доскакувати, доскакати — до- 
скакавать, доскакать. 

Доскіпуватися, доскіпатися — 
придираться, прпдраться; 

2) дориваться, дорваться, 
ваброситься. 

І Досклеадювати, досклєпйти - 
оканчнвать, -чить арку, свод 
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Досконалий — 1) совершешшй; 
2) настоящий, де (і ст питель- 
ний. 

Досконалість — совершенство. 
Доскорйджуваї и, доскородити, 

-джу,-ДЯШ—добороновьїватьр 
доборовить. 

Доскочистий—1) (о. музьіке) жп- 
вой, веселий; 2) проиьірла- 
вий (карьерист). 

Доскочити— 1) до чого — ДО- 

пригнуть до чего, події ри¬ 
гнуть; 2) чого — достигнуть, 
добить, прпобресть. 

Доскрібати! доскрібувати, до¬ 
скребти — доскребьтвать, цо- 
скресть. 

Доскрібуват ися—доскребивать- 
ся, докапиваться. 

Дослід, -ду—исследовавие. 
Досліджувати, дослідити — пс- 

следовать. 
Дослідник—и ссл е довател ь. 
Дослужувати, дослужити — до¬ 

служи вать, дослужить. 
Дослухати, дослухати — слу- 
шать, .услишать. 

Дослухатися, дослухуватися, 
дослухатися — прислуши- 
ваться, првслушаться. 

Досмнкувати, досмйкати — до¬ 
дер ги вать, додер гать. 

Досмолювати, досмолити — до¬ 
смоли вать, досмолить. 

Доснідувати, доснідати—окон- 
чить завтракать, дозавтра- 
кать. 

Досновигати—доплестись; -ся 
-—до шляться, дошататься. 

.Доснувати — доткать основу 
(в станке). 

Досолоджувати, досолодйти — 
добавлять сладкого (в пищу). 

Досолювати, -люю, досолити— 
1) досаливать, досолить; 2) 
досаждать, досадить. 

^ юр.-юа. слова. Д. ІІікоаськиЯ^и 

Дос6х(ну)ти, см. Досихати. 
Доспівати, -ваш, доспіти, -пік> 

—дозревать, дозреть. 
Доспівувати, доспівати, -вак>— 
допевйть, допеть. 

Дбслїх, -ху-успех. успешиость. 
Доста, см. Дбсить. 
Доставати, см. Діставати. 
Досталь, см. Довблі. 
Достарчати—доставлять. 
Достатечність —^достаточиость, 
достаток. 

Достатком, пар.—вдоволь. 
Достатнє, -НЬО, нар,—1)доста- 

точио; 2) зажиточао. 
Достатній, -кого—1) достаточ- 
вьш,важиточньій;2) обильньїй. 

Достаток, -тку — 1) достаток* 
довольетво; 2) средства. 

Достача, -ЧІ—1) плата патурой 
за помол; 2) достаточность 
(мвтервала для работьі). [ка. 

Достачання—доставка, постав- 
Достачати, достачити—1) до- 

• ставлять, -впть; 2) (безл.) 
бить достаточним, доставать. 

Достеменно, нар,—точно,точь* 
в-точь. [кий. 

Достємнісінький — точнехонь- 
Достемнісінько, пар. — точне- 

хонько так. 
Достерегати, достерегтй, -жу, 

-жеш—следпть, вьіследить, 
ваблю дать. 

Достигати, достигти — созре- 
вать, еозреть. [щая. 

До-стобіса, нар,—тьма тьму- 
Достой ний— достойний. 
Достойник—заслуженийй чело- 

век, понтонная лпчяорть. 
Достойність—достоинство. Ва- 

ціа д»—ваше стопеество. 
Достойне, пар.—достойно. 
Допбтній —точь-в-точь, совер- 
шенпо похожнй. [в-точь. 

Досіотно, нар.—точно, точь- 
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Достоту, пар.—точь-в-точь. 
Достоювати, достояти—1) до- 

стан иать, достоять; 2) дозре- 
вать, дозреть. 

Дострибувати, дострибати, до¬ 
стрибнути— допрьігпвать, до- 
прьігнуть. 

Достригати, -гаю, достригти, 
•Жу, -жеш—достригать, до* 
стричь. 

Достругувати, -гую, доструга- 
ТИ, "*жу, -жеш—Д Остру ГП- 
вать, достругать. 

Достукувати, -кую, доступати, 
-Паю — досту кивать, досту¬ 
пать; -ся — до сту казаться, 
достучаться. Не д-тися—не 
достучаться. 

Доступ, -пу—доступ. 
Доступати, достушіти—присту¬ 

пать, приступить, ПОДХОДИТЬ, 
п одо йти; -ся — доступаться, 
доступиться, подходдть, по- 
доитп, добираться, доорать¬ 
ся, прпблпжаться, прибли¬ 
зиться. 

Доступний—1) доступний; 2) 
пролаза. 

До суваги, досуиути — додвп- 
гать, додвппуть; -ся—прп- 
двигаться, прпдвавуться. 

До Сутий— орестарельїй. 
Досукування—досу чи ван по. 
Досукувати, досукати—досучп- 

вать, досучвть. 
Досхочу, пар.—вволю, сколь- 

ко угодно. 
Досягати, досяглі, -гну—і) 

до чого—доставать, достать 
до чого, хватать, хватить до 
чого; 2) чого—достигать, до¬ 
стач ь чего; 3) що—достать, 
брать, взять. 

Доеяяти-—доспять. 
Дотар а бавити — дотащнть, до¬ 

ставить. 

Дотаскувати, дотаскати — 1) 
дотаскавать, дотагцить; 2) 
изнашпвать, наносить (об 
одежде). 

Дотекти, см. Дотікати, 
Дотеп, -пу— 1) остроумпе; 2) 

острота.Масні д-и—пошлости, 
Дотепа—■ 1) способность, уме- 

ние; 2) у дач ніік, хват, талаит. 
Дотепер, нар,—до настоящего 

времеии, до сей пори. 
Дотеперішній —бивший до сей. 

пори, првдтествующдш. 
Дотепний — 1) слособньїй; 2> 

, остроумиий. [2) остряк. 
Дотепник — 1) дока, молодец; 
Дотепність — 1) епособность, 
дарованпс; 2) остроумие. 

Дотепно, наря — 1) искусяог 
ловко; 2) остроумпо. 

Доти, дбтіль, нар.— 1) до тех 
пор, до того врсмени; 2) до 
того места. 

Дотикр -ку —1) осязанпе; 2) 
Прикосновенне. Ні наймен¬ 
шого д-ку — ни "малейшепо 
прпкосповеапя, 

Дотйка—укор. [ная. 
Дотикальна (лат.) — касатель- 
Дотикання — прякосновенпе, 

касашю. 
I. Дотикати, до[і]ткнути — 1> 
дотрагиваться, дотровзггься, 
(арп)касаться,-косиуться; 2) 
уязвлять, у я звить словом. 

II. Дотикати, доткати; -тчу, 
-чєш — дотикать, доткать, 
оканчивать, оковчить тканье. 

Дотинати, дотнути и дотяти, 
-тну, -неш—-1) дорезнвать, 
дорезать; 2) досаждать, пи¬ 
лить. 

Дот и нятися—дослоняться, до- 
шат аться. 

Дотирати, дотерти—дотирать, 
дотереть. 
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Дотичний -Доходити 

Дотичний—1)касающийся чего; 
2) соответствующий, принос- 
новенпьій. 

Дотікати, дотекти, -течу—1) 
дотекать, дотечь; 2) проти 
ЧОГО—сравниваться, сраввать- 

Д6тїдь см. Діти. {ся. 
Дотіпувати, дотіпати — до¬ 
брести, дотреоать; -СЯ — 1) 
доплестись; 2) дотрепьіваться. 

Дотісувати, дотесати, -тешу— 
дотесмвать, дотесать. 

Доткати —доткать. 
До[і]ткливий—1) колквЗ, обид- 

енй; 2) чувствитсльньїй. 
Д6(і]ткнення — прпкосновенив. 
Дотанути, см. Дотикати. 
Дотовктй, -вчу—дотодочь; -СЯ 

— 1) дотолочься; 2) дово¬ 
зиться; 3) домешкаться. 

Дбтовп, -пу—доступ. Д-у не¬ 
має — нельзя протиснуться. 

Дотбвплюватися, дотівпитися 
— протискиваться, протис¬ 
нуться, пробираться, про¬ 
браться. 

Дотоплювати, дотопити — 1) 
доплявлять, доплавить; 2) 
піч*—дотаплпвать, дотопичь п. 

Доторгбаувати, доторгуЕати — 
доторговьівать, доторговать. 

Доторкати(ся), доторкиутн(ся) 
(ЧОГО, ДО чого) —дотрагивать¬ 
ся, дотровуться, касаться, 
косауться, при касаться, при¬ 
нос ну ться. 

ДотОчка — удлпневие, добавка. 
ДотОчувати, доточити—1) доцє- 
жпвать. додедпть; 2) приба¬ 
влять, прибавить, удлввять, 
удлпнпть. 

Дотримувати, дотріімати — 1) 
додержпвать, додержать; 2) 
чого — придерживаться, дер¬ 
жаться, сдержать. Д, звичаю 
— придерживаться обичая. 

Д. ладу—соблюдать порядок. 
Д. слбва — (с)держать слово. 
-СЯ—придерживаться. 

Дотуляти, дотулит и — при ста¬ 
влять, прилвпить; -ся—при¬ 
жиматься, прижаться, ко- 
сиуться. 

Дотягати» дотягтгі—дотягивать 
дотануть, 

Дотяти, см. Дотинати. 
ДотьДп(к)ати — добрести. 
Доумнти, -ся—надоумпть, -ся. 
Дохазяйнузати, -ся — дохозяй- 

пичать, -ся. 
До хапатися—до хвататься, 
Дбхід, -хйду—доход. 
Д 6х ідниіі — д оход н ЬІ й. 
Дох лина—дохлятина. 
Дбхнути—дохнуть. 
До[и]хнутн—дохнуть. 
Доховувати, доховати — сохра- 

ппть, (с)беречь. 
Доходжалин-достпгший солпд- 

пого возраста, в летах. 
Доходжалїсть — солидльїй воа- 
Доходжати, см,Дохбдити. (раст, 
Дохбджувати —1) кончать, кой 

чить хожденпе; ‘3) в чо.му — 
довашішать, [пьтра. 

Доходйтелька —всезнайка, про- 
Дохбдити, -Д>ку, -ДИШ, дійти, 

дійду —1) доходить, дойтп, 
подходпть, подоііти. Д. до 
се рий—трогать. Д. до зр бету 
— вві рас ти 2) заходить, зайти 
к кому; 3) чогб — дости¬ 
гать, достигнуть, добиться 
чего. Д. добра — добиться 
бяагодолучпя. Д. КІіЩИ -— 
оканчнвать, оковчить. Д*Літ 
—вмрастать, шлрастл. Д. рб- 
зуму—созревать, еозреть ум- 

х ствеино. Д. ручки — копчать, 
копчить покос. Д. СОрОМа— 
осрамляться, осрамиться. 4) 
до чого» чого—вникать, вник- 

і 4 
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До царю вати — Д още ви й 

путь, пссладонать, виследять. ' 
Він ДО ВСЬОГО Д-ТЬ — он во 
все вникает. 5) (о врсмени) 
ковчаться, кончптьсл; 6) (об 
тонші) кончаться, коцчнться; 
-ся -1) приходить, прийти, і 
Ді йдеться ряд—придет черед. ! 
2) до кбго—ДОЙТП, доходить до 
сведевяя кого; 3) (бєзл.) на¬ 
ступать, приходить. Пбки 
там ще до чбго дійдеться — 
пока ещо что будет. 4) (соє. в.) 
доходиться; 5) (сов. в.) нахо¬ 
диться, уходиться; 6) (сов, в.) 
чбго — доходиться до чего. 

Доцзрювати, -рюю — доцар-1 
ствовать. 1 

Доціджувати, -джую, доцідити, 
-джу, -диш — доцеживать, 
доцедить. | 

Доцупліовати, доцупити — до- 
таскпвать, дотащпть. 

До-цурй, пар.—до щепки, до¬ 
тла, все решительно. Зго¬ 
ріло д.-ц.—сгорело до-тла. 

Д&ЦЯ, -ці (ласк.) — дочурка. 
Доцяцькбвувати, доцяцькувати 

—разу країн пвать, -у красить. 
Дочапати, -ся—доплестись. 
Дочасний—1) временншї, пре- 
ходясций; 2) преждевре- 
меавьій. 

Дочасно, пар. — 1) временно; | 
2) преждевромеено. [-ся. 

Дочастувати, -ся—допотчивать,, 
Дочвалати—доплестись, добре-! 
Дочекати, -ся—дождаться, [сти. 
Дочимчикувати, -кую—.дойтп.; 
Дочісувати, -ся, дочесані, -ся 

—дочесьівать, -ся, дочесать, | 
До-чмйги, см, До-шмиги. [-СЯ. 
Дочувати, дочути — (хорошо)^ 

сліііпзать, усльїшать. 
Дочуватися, дочутися—1)сльі- 

іпать, услишать; 2) праслу- 
шиваться, прнслушаться. 
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Дочупшй—чуткий. 
Доччин—дочерниіі, дочерин. 
Дошарбвувітн, дошарувати^ 

-рую —домтлть (мочалкоЙ). 
До швендяти—добрести. 
Дошивати, дошйіи.,-шию—до¬ 
шивать, дошить. 

Дошймратя, -раю—догадаться, 
докопаться. 

Дошіптувати, дошептати, -пчуу 
—дошептьівать, до шептать. 

Дбшка, ми. -шки, -щік—доска. 
Дошкандибати—доковьіллть. 
ДошкварюВаТи, до шкварити— 
дожаривать, дожарить. 

Дошкрібати, см. Доскрібати. 
Дошкуляти, дошкулйти—ДОїШ- 
мать, донять. 

Дошкульний—донпмающий. 
Дошкульно, пар. — больоо, до¬ 

ни мает. 
Дошмалювати, дошмалйти — 

окаячпвать, окончкть обжн- 
гание, опаливание. 

До-шмиги, пар.—кстати, к де- 
лу, уместно. Щось йому не 
Д*—что-то ему не по вкусу 
(при ш лось). [чиста. 

До-шнгіру, до-шниря, пар —до- 
До-шпенту, см. До-щеиту. 
До шпиг бвуваї ися, пошпигува¬ 
тися — доискпваться, доко¬ 
наться, добраться, добиться. 

Дошукуватися, дошукатися— 
доискиваться, допскаться. 

Дощ, -щу — дождь, Д. аж пи¬ 
щи гь, Д, ЯК ВІДрбм Ілле, 
д. як з конбвки — идет, лу- 
ипт сильний дождь. Д. як 
крізь сито — мелкиіі дождь. 
Курячий д., з сонцем д., 
свинячий д., сліпий д. — 
дождь при соліще, слепой 
дождь, курпньїй, свпной. 

Дощаний —до с чати й. 
Дощовий, см. Дощовий. 

2 ] ^ Дощево—Дривітня 

Дощево, нар.—дождливо. (тла. 
До-іценту — до основания, до 
ДДщечка — досточка, дощечка. 
Дбщкк, дбщичск-*дождик. 
Дощйна—небодьшая доска, до¬ 
щечка. 

Дощовий—1) дождевои; 2) дож- 
дливиц. ^ [ 

Дощомір, -ра—дождемер. і 
Дотувати, дощйсгий, дощо¬ 

витий— дождлпвьгй. 
Дбянка—доевпе. (-щпца. 
Дояр, -ра, -рка — допльщпк, ! 
Драб, -ба—оборванец, бедяяк. 
Драбина—перепоєная лестапца. 
Драбйнчастий, драбинястий, 

драбчастий — (о телеге) с 
лОстнпчними ббками. 

Драбиняк—воз с лестпичним 
кузовом. [ного кузова. 

Драбки, -ків—решеткп тележ- 
Драгва—топь. 
Драглий —1) студенпстиіі; 2) 

слабий, бесеильвиіі. 
Драглина—топь, трясппа. 
Драглинастий—тонкий. 
Драглі, -лів —1) студенистая 
масса; 2) холодец, студепь. 

Драгліти — 1) провращаться 
в студенпстую массу; 2) дро- 
жать, трястись. 

Драги6—грязь, болото. 
Драговина —топь. , 
Драгоман, -на—пероводчик. 
Дражливий—щекотлпвьійі Д-ва 

справа—щекотлпвий вопрое. 
Дражнити —дразнпть, сердить. 
Дражнитися з ким, з кого — 
дразнить, поддразвивать кого. 

Дракбн, -на—дракон; -нський — 
дракововский. 

Драла — бегом. Д. дмухнути. 
Дряпнули—(за)дать драла. 4 

Драматичний —драпати ческиіі. 
Драміваний—І) драматнческіш; 

2) драматазованний. 

Драму вати — драматизпровать^ 
Дрансць, -нця—оборвавед. 
Драний—драний. 
Драниця— дранії да. 
Дранка, дрантина—рубпще. 
Драння — 1) лохмотья; 2) дра¬ 

пне, сдпранне. 
Дрантивий—1 )изорваннілй, рва¬ 

ний; 2) дрянной, негодниіі. 
Дрантя, -тя — 1) ветошь, лох¬ 
мотья; 2) дряпь. 

Драп, -пу—драп. 
Драп, мсжд.} см. Дряп» [пати* 
Драпати, драпнути, см. Дря- 
Драпач, -ча—шерстобой. 
Драпіжник—1) см. Дряпіжник; 

2) церковний сторож (у гу~ 
Драпкатк, см. Дряпати, [цулов). 

1 Драпцем, «яр.— бегом. 
Драпцювати, -ціою — удирать„ 
Драта—побор. 
Дратва—дратва. 
Драти, см. Дерти» 
Дратливий — раздражптедьнмй* 
ДратДванИЙ—1.) раздралсенньш; 

2) раздражаемніі, ( « 
Дратовка—ум* от дратва. і 
Дратування—раздражение. 

і Дратувати, -тую — раздражать. 
Дратуватися—1) з кого—драз- 

[ нить; 2) раздражаться. 
Драч—І) шомпол; 2) обдирало, 

сборщпк подате»; 3) колю¬ 
чий кустарачк; 4)круподерка. 

Драча — обпрание, побор, по¬ 
бори, взятки. ' 

Древйна — 1) ся. Деревина; 2) 
древеспна. 

Древко—деревцо. _ 
Древній — престарелнп, ветхиа. 
Древо, см. Дерево. 
Дременути — убежать, удрать. 
Дремлюга—козодой. 
Дривітня—1) дровокольпя, дро- 

; восечиодо; 2) склад рублених 
дров. 
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Дриг—Дрізки 

Дриг[ґ], межд.—дерг! [са. 
Дригавйця — студеннстал мас* 
Дриґання—дригавпе, подсргл- 

вание. 
Дркґатися, -ся-дрьігать, дрьі* 

гаться, содрогаться. 
Дриґез, -зу—нагар в трубне. 
Дриґнути, дриґонути — дриг¬ 

нуть. 
ДрИґОтітн — дрожать. [ рагаа, 
Дриґулька—па, крендель, ант- 
Дриґун—содрогапие. Д-ни ловй- 

ти—дрожать. 
Дрижаки, -ків—дрожь. 
Дрижання — дрожів, дрожание. 
Дрижати—дрожать. (хвостка. 
Дрижйхвіст, -оста (пю.)—горн- 
Дрйз, -а, -у — хворост. Нема 

ні дриза — пет ни прутика. 
Д-за дати -побежатцубежать. 

Дризнути — побежать, удрать. 
Дрилювати—сверлнть, дрелить. 
Дриля — проеверлешіая дьірка. 
Дриль, -ля—дрель. 
Дрнмба — 1) прпмптпввая му¬ 

зикальная яг рутка; 2) ие- 
ряхо; 3) потаскуха, 

Дрймбатм—1) поди тривать; 2) 
прппллеьівать. 

Дриндати — рисить. 
Дрйндом, нар.—рьісью. 
Дрипати,-ся—тренать, загряз- 

пять, -ся. 
Дрипи, дрйп'я—тряпье. [пос. 
Дрйсля, -лі, дрисня, -Ні —ПО- 
Дристати — страдать поносом. 
Дріб, /?. дрббу—1) см. Дрібок; 

2) дробь; 3) дробинка; 4) во¬ 
до інше овцьі; Г,) мелочь; 
(►) (собнр.) домашняя птпца. 

Дрібен, см. Дрібний. 
Дрібка—1) см. Дрібок; 2) ием- 

ножко, капелька. 
Дрібкбвий — крупнозернпстиіі. 
Дрібку , нар.—пемвого. Постйя* 

ти Д.—постоять вемного. 

Дрібний—1) мелкий, дробиьійг 
2) мелкоузорчатий; 3) гу- 
стой, частий. Д-имн вмива¬ 
тися—плакать. Д, ЛИСТ—ьіел- 
ко и густо псппсап. письмо. 

Дрібнити — дробить, крошить. 
дрібниця—мелочь, пустяк. 
Дрібнісінький — малехопькні. 
Дрібніти, -нішати — мельчать. 
Дрібно, пар.—1)мелко; 2) часто. 
Д. ходити—ходить шажками. 

ДрІбногляд, -да—мнкроскоп. 
Др ібноголоспй— ограни ч єн ний. 
Дрібнолистий — мелкоднстьіі. 
Дрібнота—мелюзга, мелочь. 
Дрібняки, -ків, дрібні, -них— 
мелкпе девьги, мелочь. 

Дрібик, -бка—кусочек, крупин- 
Дріботання—тараторение. [ка. 
Дріботати, -чу, -чеш, дрібо¬ 

тіти, -чу, -тищ —1) тарато- 
рить; 2) мелко вьіетукивать 
ногами. 

Дріботун—говорун, болту в. 
Дрібо[у)шити — (о движении) 

частить. 
Дрібушки, -шок—1) род її гри; 

2) таиец; 3) частие па в тав- 
цах; 4) мелко заплете інше 
коси, [напр.). 

Дрібцювати — частить (тапцуя, 
Дрібча(с)тнй—в крупинках. 
Дріб’язкий, дріб’язковий —ме- 

ЛОЧВМІГ. 

Дріб’язок, -зку—І) мелочь, 
мелкпе вещп; 2) маленькие 
лети; Л| мелкпй скот. 4) ЬҐа 
д., на д-зки побити—побить 
на мелкпе кусочки. 5) цу- 
стяк, мелочь. 

Дрівця, р. дрі|о1вець—Дровпш- 
д* іжати, см. Дрижати. [кц. 
Дріжджити—класть дрождп. 
Дріжджі, -джїв —дрожди. 
Дрізки, -зок—щепки, кусочки, 
дребезги. 
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Дрік, р. дріку—1) (раст.у дрок: 
2) овод. 

Дрімак, -ка—1) сопя; 2) дрома. 
Дрімання—дреманпе. 
Дрімати, -маю — дремать. дрі- 

масться—дремлетея, 
Дрімки, -ків— дремота. 
Дрімливий—усьшдяющвй. 
Дрімливиці, -виць — дремота. 
Дрімлюх, дрімух—(птица) козо- 
Д р ім л ючий —сонл и в ш й. [до й. 
Дрімота—дремота. [дрему чий. 
Дрімучий — 1) дремлющий; 2) 
Дріт, рш Дроту — проволока. 
Дрбтом — по телеграфу, по 
проволоко. Прямим д-ом— 
по прямому проводу. 

Дробина—1) дробинка; 2) кро- 
ш(еч)ка. 

Дробина —1) (собир.) домашняя 
птица; 2) мелкпе пресмикаю- 
щиеся, черви; 3) дрова в з 
топких веток; 4) мелкпе вощи; 
б) мелкпе деньги; 6) мелкпе 
кускп, 

Дробйнник — 1) пастух гусей; 
2) курятник, гусятник. 

Дробин киця—птпчппца. 
Дробити, -блю, -биш—дробпть. 
Дробівниця —дробова пца. 
Дроботати—тараторпть. 
Дроботило—тараторщи к. 
Дробу ватин—в крупинках. 
Дроб’ята, -бят—оици. 
Дрбва, р. дров—дрова. 
Дровина—полено. 
Дровиняка—полонпгце, 'бревио. 
Дровітник—дровнпк. 
Дровітня, см. Др квітня. 
Дровник—дровяной сарай. 
Дроворуб, -ба—дровосок. 
Дров’яний—дровяной. 
Дрозд, -зда—дрозд. [чивий. 

Дроковіістий-капризниіьвскид- 
Дроковиця—дрока.дроча, стро* 

ка, бизьі, зик. 

Дрік—Друк 

Дропак — род тапца, тропака. 
Дротина—проволока. [ний. 
Дротяний, дротівиЙ— проволоч- 
Дротянка^проволочная ндгайка. 
Дрохва—дрохва. 
Дрочити (КОГО)—дразпить, раз- 
дражать; -СЯ — 1) сердиться* 
беситься; 2) з кого — драз- 
нйться, 

Дрочливий--раздражающий(ся)* 
Друбік, см. Дрібок. 
Друг, мн. друзі—друг. 
Другак—Ї) повторний, второй; 

2) днухлетка. 
Другий—1) другой; 2) второй. 
Д-ГО ДНЯ — на другой день* 

Другиня—подруга. 
Другорядний—второстепенвьій. 
Друґар, -ра—рулевая рукоять* 
Дружба —1) дружба; 2) одна* 

из супругов; 3) шафер. 
Дружбити—бить шафером. 
Дружина—1) (общ. р.) супруг, 

супруга; 2) товарпіцц, дру¬ 
жина, слуги. 

Дружити— 1) дружить; 2) же¬ 
нить яли отдавать замуж; 3) 
собі—брать в жени; -ся—1) 
дружиться; 2) жениться. 

Дружка — 1) подруженька (на 
свадьбе); 2) подруга. 

Дружкб — распорядитель па 
сиядьбе. 

Дружній — 1) дружественний, 
друлений; 2) дружеский. 

Дружність—1) дружиость; 2) 
дружелюбне. 

Дружно, пар. —дружно. 
ї. Друк, -ку—печать. Віддава¬ 
ти ДО Друку—отдавать в по¬ 
чать. В Друку — печатаетея, 
готовитея к исчатп. Слова Н£ 
до друку—иоподходяїцие для 
почати вираження. 

II. Друк, -ка, дручок, -яка— 
па;іипа, дубина, кол. 
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Друкар, -ря—типограф. 
Друкарня—типографпя. 
Друкарський — типографский. 
ДРУКИ, -ків — иечатние нзде- 

лпя, книги. 
Друки, -ків—палки. Д-ків да¬ 

ти—дать палок. 
Друкований — 1) печатний; 2) 
битий, учений дубішой. 
Грамотний, та не друкбва- 
ний—грамотоп, да не памя- 
тев, не Сит. 

Друкування—печатанпе. 
Друкувати, -ся, -кую, -ся—пе- 

чатать, -ся. [кнуть. 
Друлятн, друлити—■толкать, тол- 
Дру[ю]ччя — 1) (соо.) палочье, 
дубье; 2) шести. 

Дрюк, -ка см. II, Друк. 
Дряглий—дряхлий, подгаивший. 
Дрягнути — просихать, виси¬ 

хать. 
Дряговина—топь, тряспна. 
Дряготіти,-чу, -тйш—дрожать. 
Дряп, межд.—дарап, 
Дряпа—проволочная щетка. 
Дряпак, -Ка — 1) царапипа; 2) 
машпеа-акстирпатор; 3) же- 
сткпіі венпк, [-пнуть. 

Дряпати, дряпнути—царапать, 
Дряпатнся — І) царапаться; 2) 

карабкаться. [дать, драть. 
Дряпачіітн, -чу, -чий!—скоро- 
Дряпіжник, дряпіжка—1) хшц- 

нпк, грабптоль; 2) взяточнпк, 
обдирала. 

Дряпіжство — І) хикцшічество, 
грабительство; 2) лпхопмство, 
взяточничество. [кпіі. 

Дряпливий—царапающпй, цеп- 
ДрЯП(о)Нути—І) цараппуть; 2) 

побежать. [об(д)прание. 
Дряпня, -ні — 1) царапашіе; 2) 
Дряпуга—рвач, лихоимец. 
Дряпучий — 1) лгобящпіі цара- 

оаться; 2) задорливнй. 
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Дряп'я, -п'я — рвань, ветоть. 
Дрясувати— топтать. 
Дуб—1) дуб; 2) лодка, судно; 

3) дубпльвое веіцество; 4) 
чт.-вб, крепкое, острое, го¬ 
рячеє. Горю-дуб—пгра в го¬ 
родки. Дуба дати — ока ту¬ 
ряться. Дав йому дуба—уко- 
кошнл. Дуба стати — стать 
на диби, остолбенеть. 

Дубала, кар. — дибом, вверх 
Дубас —большой нож. [ногами. 
Дубельт, -та — бекас, дуппель. 
Дубельтівка—двустволка. 

! Дубило — дубильний раствор. 
Дубина—1) дубовое дерево; 2) 
дубовий лес; 3) дубина. 

Дубити, -блк> — І) (о деньгахЬ 
драть, сднрать; 2) дубить 
(кожу, сукно). [робиться. 

Дубитися—1) дубиться; 2) ко- 
Дубівка—1) сорт днни; 2) ^ер- 

пильпий орешск. 
Дубіти, -бію — коченеть (от 
холоде). [жа. 

Дублснець, -нця—дубленая ко- 
Дублений — І) дублений; 2) 

одеревенеднй, окоченельїй-. 
Дубля, -ля—дубье, дуби. 
Дубник — І) дубовий лес: 2) 

чап для дублення кожи. 
Дубняк, -ка—лубовий лос». 
Дуб бви й—д у бо в ий. 
Дубовик, -ка — хозліш лодкв. 
Дубом, нар. — дибом. Д. стас 

вблос—волоси дибом встают* 
Дубці, нар.—дибом, на дибм. 
Дубцювати — колотить, бить. 
Дубчак, -ка—палка. (кожи. 
Дуб’янці —лаотп пз дублепой 
Дуван, -на—дележ, раздел. 
Дуванн ги—делпть (бариш). 
Дуда (стар.)—ііа.тог на обряд 

крещенил. 
Дуда—свирель, рожок. 
ДуДаРі -РЯ —свиредьщпк.. 
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Дуди, р. дуд—обшлага (в ру- ; 
Дудах—камехпек в гдине. [ б&хе). 
Дудило, -а, дудкб, -ка—удод.! 
Дудііти, -джу, -диш — играть 

па свпреди. [(в рубахе). 
ДуДиця—1) дудочка; 2) обшлаг 
Дудлити — пить с жадностью. 
Дудніти, -кю—гудеть, греметь. 
Дудуватий (о злаках)—с тоя- 

стнм стеблом. [раться. 
Дудуритися—топириться, упи- 
Дуж, см. Дужий, Чим-дуж—изо 

всех СИЛ. 

Дужак, дужень, -жня—сплач. 
Дужати, -жаіо—одолевать. [ся. 
Дужатися—бороться, состязать- 
Дуже, пар.—1)очень.Не луже¬ 

не слпшком. 2) спльно. 
Дуженний—очень сильний. 
Дужий—1) сильний, мощншй. 
Д., не дужий зробити—в со- 
стояцип, но в состоянии сде- 
лать. 2) здоровий. 

Дужінь, -ині—сила, мощность. 
Дужість—1) сила, мощь; 2) здо- 
ровье. 

Дужка—1) дужка; 2) ушко со- 
суда; 3) ручка корзшш; 4) 
(апат.) кліочпца; 5) скобка. 

Дужний—дугообразпий. 
Дужо, пар.—1) спльно, моїдно; 

2) здорово. 
Дужчати, -чаю — 1) долаться 

сильнеє; 2) виздОравлнвать, 
оправляться. 

Дужче, пар. — 1) больше; 2) 
громчо; 3) сильнеє. 

Дуйнин—сильно дуюіцпй. 
Дук» -ка—1) ямка в игре в 

свинки; 2) круг для игр мо- 
'*ЛОДЄЖП. 

Дука — знатний барин, богач. 
Дукар, -рЯ—богач. 
Дукат, -та—1) червонец; 2ї мо- 

. нета в ожерельи. [кат. 
Дукач—1) см. Дукар; 2) см. Ду- 

Дулевина — спльно закаленпая 
сталь. 

Дулівка—грушевая наливка. 
Дуля—1) порода груш; 2) ку- 

киш, шиш, |да. 
Дульєти (стар.)—жепская одеж- 
Дума — 1) мисль, дума; 2) зпа- 

ческая песня, старинка, сказ» 
Думання—мишлекие. 
Думати — 1) думать, полагать; 

2) предполагать; -СЯ—думать- 
ся, предполагаться. 

Думка—мисль, намерение; за¬ 
мисел. Така [в] його д.—а) 
он так думает, предполагает; 
б) такова его мисль. На дум¬ 
ці СТОЯТИ—не сходить сума.# 
На думку спасти—прпдти в 
голову. Думка б — предпо- 
лагается. Д. така, що...—а) 
можно думать, что; б) хоте* 
лось-бьі. Думку взяти—возна- 
морпться, решить. На мок# 
думку—по моєму мпевпю. 

Думний—1) задумчивідй, ми-’ 
слящпй; 2) гордий, [гордо.' 

Думно, пар.— 1) задумчиво; 2) 
Дунай, -аю—1) разлив води> 

води; 2) река Дунай. '' 
Дундук—ипдейский петух. Ста-: 
рий д.-^старий хрич. (стиіі. 

Дуплавий, дудчастий—дупли- 
Дуплинастий, дуплинатий, ду¬ 

плуватий — дупластий, 
Дуплб—дупло. ; 

' ДуЛляк—дупппстое дерево; 
і Дур, 'ру—1) глупость; 2) оду» 
; реняе; 3) дурь, придурь;- 
Дурбас, -са—дурак. 
Дурень, -рня—1) дурак- Уман- 

і ськлй Д.—человек себе на 
умр. Дурню одйні—дурак ти 
какой-то! 2) (игра) дурачки.. 

Дурепа—дурпща. 
1 Дурилюк, дурилюдок. -дка— 

шарлатан. 
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Дурйна—прпдурь. 
ДурисвІт—обмацгцик, шарлатан. 
Дурисвітство — обман, шарла¬ 

танство. 
Дурити, -ріо, -риш — обмани- 

вать, ду рачить. 
Дурість —глупость. 
Дуріти, -рію, -рієш — ]) глу- і 

петь, долаться дураком; 2) 
делать глупости, шалить, бе- І 

ДурК, -ку— стук. Гспться. 
Дуркати—стучать. 
Дурман, -ну—растение. Об’ївся 

Д-У;—ошалел. 
Дурнеча-дурак, дура. 
Дурний—1) глупий. Д. рбзум— 

неразумне, глупая голова. 
З д-ого рбзуму—по глупости. 
Дурне—а) глупости; б) глу- 
іімшка. По-дурнбму—напрас- 
но. 2) (о собаке) бешений. 

Дурник—і) дурачек. шут- 2) 
(иіра') дурачкн. * } 

Дурниця, -ці — 1) пустяки, 
вздор; 2) глупий, нехороший 
поступок; 3) даровщипка. 
Д-цею, дурничками, на д-цю 
—на даровщинку, даром. 

Дурнісінький—совершенно глу- 
пий. Дурний-д. — дурак ду¬ 
раком. 

Дурнісінько, нар. — і) совер¬ 
шенно глупо; 2) соверхпевпо 
напрасно; 3) совсем даром., 

Дурніти, -нію—глупеть. І 
Дурнішати — долаться глупеє. 
Дурно, нар. — 1) даром,'бес- 

платно, безвозмоздао; 2) на¬ 
прасно. (умннй. 

Дурноверхий — глупий, полу- 
Дурнолйбець, -бця—дурак. 
Дурноляп, -па—говорящпй на- 

оОум. ^ [без повода. 
дурносміх, .ха — смеющпйсл . 

;Дурн6та—1) глупость: 2) (соб.) 
ч дурачье. * 9 

і Дурноха — нервная лнхорадка, 
тиф. * 

Дурнуватії,-Нун>-1)дурататься| 
шалить* 2) бить без удо- 
требленпя. 

Дурнуватий—глуповатий. 
Дурощі, -щів — глупости, ша- 
лостн. 

ДУРУвзння — сумасбродство, 
глупое поведение. 

Дуся—душка, душенька. 
Дутель, -теля — пустой орег* 
Дути, дму, дмеш, дунути —1) 
дуть, дунуть; 2) (несов. в.) 
надувать, пучпть. 

Дутися, дмуся, дмешся—1) на¬ 
дуваться, дуться; 2) спеси- 
внться. 

Дух, -ха, -ху — 1) воздух; 2) 
запах; 3) теплота; 4) дух, 
днханпе. Захопило д, —за^ 
хватило дмхание. Д. ледве 
зводити—едва дишать. Важ¬ 
ким духом дихати на кйго— 
дуться, питать недрпязкь 
к кому. Що-дутсу лзо всех 
сил. Без духу прибігти— 
запихавшись, попутавшись 
прибежать. Духом — митом. 
6) дух, мужество, смелость^ 
Нагнати духу—на пугать. Да^ 
ти духу — вабить. Піддати 
Духу—вселить смелость. Не¬ 
ма ні духа — нет нп души. 
Ь) духов день (празднпк); 
V, прорубь для ловли риби* 

Духан—тумак, удар. 
Духвалиіі —самонадеянний. 
Дух вати надояться, полататься; 
Духівниця —духовно© аавеща- 
Духовий—духовний. Гниє, 
Дужвик, -на—лявер. 1 
Д\ ховина—незаморзагощее меч 
сто на пруде. ’ 

духовитий—^душистий, аромат- 
Духовний—-духовний* [вий^ 
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Духопел—Дьором 

Духопел, -лу — тумак, удар. 
Д-лу давати, дати — 

Духопелити, -лю—бить, дуба¬ 
сить, надавать тумаков. 

Духбта—1) зиоіі, и:ара, духота; 
2) спертий воздух. 

Дучка—дира, отверстне, ямка. 
Душа, -ші—1) душа. Душу збу¬ 
дити — поесть с утра. Богу 
душу віддати—умереть. Сам 
душею — один одинешенек. 
Чого д. забажає — чего би 
ни .захотелось, все. По душі 
ДЗВОНИТИ-ЗВОНИТЬ по мер- 
твецу. 2) человек, душа; 3) 
(в скрипке) подставка в ну три, 
распорка; 4) место внизу 
горла спереди; 5) опухоль 

Душевний—душевний, [на шео. 
Душений — 1) давленншй; 2) 
удушаемий. 

Душенина—тушевое мясо. 
Душити — 1} душить, давить; 

2) давить, жать; 3) давить, 
притеснять. Д. копійчину — 
беречь деньги, скупиться. 
•СЯ—1) душиться; 2) давить¬ 
ся; 3) задихаться. 

Душівка—душовой надел. 
Душіти,-Шу, -шйш, -шить—на¬ 

давать запах, пости запахом. 
Душко!—душа моя! 
Душман, -на — прптеснитель, 
угнетатель. [душний. 

Душний — жаркий, знойний, 
Душно, пар.—жарко, душно. 
Душогубець, -бця—душегубец, 
" убійца. 
Душогубка — 1) душегубка, 

убійца; 2) лодка. 
Душогубний — убийственннй. 
Душолапство, -хватство—про- 

зелитпзм, уловлеьле душ, 
Душохват, душо лап—уловдяго- 

іций души. 

Душпястир, -ря-духовпое лицо^ 
Дхнути, дхну, дхнеш—1) ДОХ- 

щ^іуть; 2) пахнуть, издавать 
запах, вонь. 

Дшдя (детск.)— холод, холодно^ 
Дядина—жона дядя. 
Дядьки, -ктв—1) дяди. Д. з носа 

— сопли из носу. 2) кресть* 
я не, хозяева, мужички. 

Дядьків, -кова, -ве—дядин. 
Дядько — 1) дядя* 2) (в обраще- 

пии) дядя, почтенаий; 3) со¬ 
бачий—вояк. 

Дядьо—1) дядя; 2) (зан.) отец.. 
Дядьчин—дядин. 
Дяк, -ка—дьячок. 
Дяка — 1) благодарность. Дяку 

віддавати — благодарить. Д% 
богу—(вводи.) благодаря бога* 
слава богу. 

Дяків, -бва, "ве,р.-ового—дьяч- 
КОВСКПЙ. 

Дяківна—дочь дьячка. 
Дякшня—дом дьячка. 
Дяківство— І) должность ДЬЯІС 
ка; 2) (соб.) дьяяки* 

Дякон—диакоа. 
Дякошіха—диакопша. 
Дяконувати — диаконстповать. 
Дякування (кому)—благодаре- 

нпе, благодарность. (ках 
Дякування—пребьшаиие в дьяч- 
Дякувати (кому)—благодарить. 
Красно дякуватн-очепь бла-* 
годарить. 

Дякувати—бйть дьячкоіі* 
Дятел, -тла—дятел. 
Дячити, см. Дякувати* 
Дячиха—жена дьячка. 
Дячно, нар.-охотно, срадостью,, 
Дьбгнути—толкпуть, кольнуть. 
Дьоготь, см. Діготь* 
Дьбкул —дятел, 
Дьор, -ру —бег. Дьіру дати— 
удрать. [аетьівая. 

Двором, «ар.—1) богом; 2) уяе- 
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Є 
Е, межд.—з. 
Евентуальний—возможний' 
Евентуально—1) (нар.) возмож- 
но; 2) (еводк, є.*.) вещь воз- 
можная. 

Евразійський—овразийскпй, 
Европейський—европейскпй. 
Европейеькість—овропеизм. 
Еге, пар.—1) да; 2) ведь; 3) да, 

как бьі но так; 4) (межд.) ого. 
Егекало—дакальщик. [дакать. 
Егекати — 1) говорить еге; 2) 
Егоїстичний—згоистичвскпй. 
Егоїстичність — 1) агоиам; 2) 
Едек—бичева. (згоистичность. 
Едукація—воспптанпе. 
Ей, межд.—(на помпиукоризп.) \ 

зй, ой.^ [вать. і 
Еквіпувати, -пую — зквиплро- 
Екзамен, -ну—зизамен, 
Екзаме 11 у вати—зкзамо но вать. 
Ькзекутива — пегюлнєвие. Е. 

партії—исполнитедьний ор¬ 
ган партип. 

Екзекуційний — исполнитель- 
ньій. Е. лист — псволшітель- 
ньиі лист. [из-под залога). 

Екзем ЦІ я — лз^ятпо (из закона, 
Екзистенція — суіцествовавие. 
Відмовляють нам права е-ції 

отказьівают нам в право 
на существовапне. 

Економ вічний—з кономи чесний. 
Економія—1) (ждеит.)окопомия; ! 

2) крупнеє сольскоо хозяй- 
ство* ^ [ний. 

Експедиційний — зкепеднцион- 
Експлоатаційний — зкеплоата- 
дионньгіі. 

Елабораит, «ту—производенпс 
обработааньїй труд. ' 

Елегант, -та — модник, франі. 
ЕлегантськнВ — злегавтшліі. , 

Елегантсько, пар. — елегантно. 
Е« вбраний—зпогантно одв- 

Елегакція—злегантность. (тий, 
і Елегійний— олеглческпй. 
| Елегія—злегпя. 
Електрика—злекірпчоство. 

І Електричний — олектрпчоекпй. 
Елементарний — 1) злементар* 

ньій; 2) стихпйньїй. Е-ні не¬ 
щастя— стики й в не бвДСТВІІЯ. 

Елімінувати, -вую — язьімать, 
и склю чат ь. 

Еліта^ (гал.)—сливки общоства. 
Емаліювати, -лііою —©маллро- 

вать. 
Емаль, -лю, емаля» -лі—омаль. 
Еманципантка -змансипировац- 

ная женщина. 
Ьманципація—‘Змансшзацпя.' 
Емблема—емблема. 
Емблемувати, -мую — взобра- 
жать в виде змблемш, снм-^ 

І волическл. 
Еміграційний—змиграционньїй. 
Емігрувати, -рую — амигриро* 
Енергійний— знергичннії. [ вать. 
Г-НТуЗІЯСТИЧНИЙ—ПОДПІЛЙ знту- 
Ео, межд.—ау. [зиазма* 
Епікурейчик—опикуреец. 
Ерлець—клеймо па у хе скотини» 
Еспанський—испанскпй. 
Е станада—астокада. 
Ет, межд.—1) вот еще; 2) ведь. 
Етичний—^тическпй. [вот* 
Етно графи чний — атнографпче* 

ский. 

Етнографуватн, -фую — зан*~ 
маться атнографией. 

Ефективний—зффоктньзй. 
Ефектярство — приемм с рас* 
четом на аф<[»ект3 

Ех, межд.—ах. 
Еч, мелед.—вишь. 
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€ 
-Є—(3-є а. ед. ч. наст%р. от бу¬ 

ти) єсть. Хто я є, ти є, хто 
він є, хто ми є, ви є, вони є 
-—кто я такой, каков я; кто 
ти, каков ти, что ти за че- 
ловек и т. д. 

€ва—1) Ева; 2) (пт.) иволга. 
‘Євангеліє, -лїя и євангелія, -її 

—евангелле. 

Євкз—(пт.) пеночка. 
Єврей, -ея—єврей. 
Єгипетський—1) егппетекпіі; 2) 

злой. Є-ка баба, є-а мума - 
Єгня, см. Ягня. [злая баба. 
Єдамашок, см. Адамашок. 
Єдваб, -бу—шелковая материн. 
Єдвабний—шелковий. [ткани. 
Єдеман, -ну — род шелковоіі 
Єдинак—1) единствоиний син; 

2) жнвотное живущеє отдель- 
но от стада. 

Єдинець, єдинчук—единствен- 
ний син. [стаєнний. 

Єдиний—один, єдиний, един- 
Єдинйця, єдиначка—единствсн' 
Єдиність—единство. [ная дочь. 
ЄдиноматерніЙ — единоутроб- 
Єднак, пар.—однако. [ний. 
Єднаний—о дивиновий. 
Єднакбво, пар.—1) см. Однако¬ 

во; 2) однако. 
Єднанка —1) примиренне; 2) 

возмешенле убитков. 
Єднання — 1) кого з ким — со- 

единенпе, соглашение; 2) 
Кого на що—договариваппе; 
3) кого з ким—единеиие. 

Єднанщина—мировая, могарьіч 
при мпровой еделке. 

Еднати—1) кого з ким—соедп- 
нять, обведипять; 2) кого на 
ЩО—договаривать. Є. за КОГО 
Дочку — угоаариваться о ви¬ 

дач© дочери замуж за кого, 
-ся (з що—сое- 
дйняться; 2) на що—догова- 
рпваться, подрялсаться. 

Єдність — единство, едпнение. 
Єзуїт, -та—иезуит. 
Єзуїтство — 1) (соб.) незуитм; 

2) иезуптство. 
Єзуїтський—иезуитекпй. 
Єй, межд. — ей. От єй — вот 

(тебе) ей ей! 
Ємець, -мця—хват, ловкач. 
Ємний -1) хваткий; 2) ловкий, 
проворний, бистрий, скорий. 

Ємно, пар.—1) хватко; 2) ловко, 
Єроворпо, бистро, скоро, 
п. ЇСТИ—жадно єсть. 

Єнчий, єнший, см. Інший. 
Єпархіяльний — епархнальний. 
Єпископ—Єпископ. 
Єпискйпїя—1) єпископство; 2) 
дом, усадьба єпископа. 

Єрепуд, -да—малорослий, кре- 
Єресь, -си—єресь. [пиш. 
Єретенний, см. Єретичний. 
Єретик, -ка—єретик. 
Єретицтво—єресь. 
Єретиця, єретичка—єретичка. 
Єрєтицький—еретпческий. 
Єретичний—ерети чесний. 
Єрик, -ка — 1) проток, пєболь- 
шой оросительннй канал; 2 
небольшоп капал между ли¬ 
манами, плавнями; 3) риб¬ 
ний затон. [ский. 

Єрусалимський — иерусалим- 
Єси, есте—от. гл. бути п, ер. 

2 лпцо ед. ч. и 2 лицо мн. ч. 
Дббре сси р&биш—хорошо тьг 

Єсть, см. Є. Ддедаєщь. 
Єхидна—єхидна. 
Єхіідний—єхидний. 
Єхіідетво—ЄХИДСТВО, 



Ж—Жал і сливці 

Ж 
Ж, а, сокр. же—ж, жо. 
Ж^оа—лягушка, жаба. [ник. 
Жабар, *ря— дужа, л ягу шат- 
Жабня, -ні—(собцрщ^ лягушкн. 
Жабовина, -ті, жабовииня, 

-ня, см. Жабар, 
Жабоїд, -да—1) аист; 2) жабо- 
Жабокряківка—лягушнпк. [ед. 
Жабошти, жебуніти — бормо¬ 

тать, перешоптиваться. Ж. з 
ким, ж. до кого—перешеп¬ 
ти ваться с кем,шептать кому. 

Жабра, -бер м жабрі, -рів— 
асабрьі. 

Жабурі[й]ння — 1) (водоросль) 
водацоіі мак; 2) лягушечья 
икра; 3) внутренности диши. 

Жаб’ячий—1) лягушочіш, жа¬ 
би й. Ж-ча губа — род не- 
с ед об ного гриба. 2) лютик. 

Жага, -ги — 1) жадеда; 2) же- 
Жагва, -вй—трут. [ладив. 
Жагнути — ужалить, укусить. 
Жагучий — страстиьш, жажду- 
ЩПЙ. 

Жада—І) жажда; 2) зкелапие; 
3) жадник, [мнй. 

Жаданий — желашшй, иросп- 
Жаданка—желанная, просимая. 
Жадання — желаиие, просьба. 
Жадати— желать, жаждать. 
Жадібний — 1) жаждущпй; 2) 
желающнй, вожделеюіций. 
Жадливісїв» ом. Жадання* 
Жадлішо, парі-—жадно. 
Жалкий—1) каждий; 2) ппка- 

коп. Ж-нм способом, пбби- 
ТОМ, Ж-ОіО МІрОЮ—никаним 
образом, отнюдь не, впкак. 

Жадний—1) жаждущий; 2) жад- : 
ний; 3) нл один, никто. Ж* і 
до чого, ж* на що—жадньгй 
к чему, иуждающайся в чем. 

' Жаднісінький — 1) решптельно 
І каждьій; 2) решительно нк- 

какой. 
Жадність—жадцость. 

і Жадно-1) жадио;2)желательно. 
Жадбба—1) жаясда; 2) желанле; 

3) жадность. Ж. на що, до 
чого — жаждание чего, але- 
чение к чему. 

Жадота, см. Жадоба. 
' Жадуха, -хи—лсадная женщпна. 
Жаждувати, см: Жадати. 
ЖаЙворінка, жайворінок, жай¬ 

вір, -вора—жаворонок. 
Жайворонячий — жавороний. 
Жайворонник—жаворонник, 

, Жак, *ка—1) расхищеніщ, гра- 
беж, расхват; 2) школьшік, 
бурсак; о) риболови* снаряд. 

Жа кування—разграблепие, рас- 
хиїдение. 

Жаку вати—грабпть, расхпщать. 
Жалива, -ви—нрапива. [сать. 
Жалити, -лю, -лиш—жалить, ку- 
Жалйтися — 1) жадсшаться; 2) 
жалиться (чем). 

Жаліб, -лобу — екорбь, траур. 
Жалібний—і) жалобний, траур¬ 

ний, груетньїіг, тоскливьій; 
2) мі шор ний (в музико). 

Жалібник, -ка — сострадатель. 
Жалібниця, -ЦІ—сострадатель- 

ппца. Сестра-ж.—сестра мп- 
лосердия и с.-мпдосерднпца 

Жалібно—жалобно, грустно. 
Жаління—1) сожаленне, собо- 
лезнование; 2) жалоба, [ник. 

Жалісливець, -ця, см. Жаліб- 
^Каліслквий и жалісний—1) со- 

страдательниіі, сердоболь- 
ньщ; 2) жалобпілй, грустний; 
3) возбуждающий сожалоние^ 
достойний сожалспля. 
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Жалісливо, жалісно—1) состра¬ 
датель но, сердобольно; 2) жа¬ 
лобно, грустно. 

Жалість—1) сострадаїше, жа- 
дость; 2) грусть, тоска. 
Жаліти—1) жалеть (чего), со- 
жалеть (о чем). 

Жалітися — жаяоваться. Жалі- 
тися на кого, жалітися чим 
—жаловаться на кого, болеть 
чем. Жалітися бідію—жало- 
паться на (свою) беду. 

Жалкий—1) жалящнй, жгучий, 
резкиЙ; 2) жалобний. 

Жалке—1) жаль, жалко. Жалко 
на кого, жаль чого—обпдво 
на кого, жаль чего [Мен 
жалко не грбшей, а на й4го 
Жалко]. 2) жгуче, больио. 
Жалкування—сожаленпе. 
Жалкувати—1) сожалеть, жа¬ 

леть; 2) жалеть, беречь. 
Жалкуватися—1) жаловаться; 

2) плакаться; 3) пенять. 
Жало, -ла—1) жало; 2) острне; 

3) лезвпо. (да. 
Жалбба—траур, траурпая одеж- 
Жалббиий—траурний. Ж. похід 

—траурпоо шествие. Ж-Н0— 
траурно, печально, -но вбра¬ 
ний—одетьій в траур. 

Жалощі, -ів—1) екорбь, печаль, 
2) соболезноваиие, сожаленне. 

Жалування—1) сожаленне, ео- 
болезнованпе; 2) ваботлп- 
вость: 3) жалованье. 

Жалувати—1) жалеть, сожалеть; 
2) ласкать, любить; 3) беречь, 
скупиться. Жалувати чого, 
Кого—жалеть чего, ласкать 
кого. Ой, хто ж тебе жалувати 
буде —ах,кто приласкаїзттебя. 

Жалуватися — жаловаться (на 
Жаля, -лі—жнпца, [что). 
Жаль, -лю—1) екорбь, горе, 

горесть. Ж* на КОГО—облда 

на кого, горечь от кого. Жа¬ 
лю завдавати—причинять го- 
ре, екорбь. 2) жал ость, со- 
страдание, сожаленне. Жаль 
бере, взяв, обняв—ох ватин а. 
екорбь, жал ость, со: ;алонкк 
Жалю гідний—достойний со- 
жаленпя. 

Жаль(ко), нар. (за ким, на ко¬ 
го, кого)—жаль. [ний. 

Жаль ний — печальний, груст- 
Жальце, -ця—ум. от жало. 
Жандар, -ра—лсапдарм 
Жандарка—же на жандарма. 
Жандареький — жавдармскніг. 
Жар, -ру—ї) жар; 2) тлеющио 
Жара, -ри—жара. [угли. 
Жа реиий —жарений й .• 
Жареня, -ні—жаркое. 
Жари в о—тлеющий костер. 
Жарина — уголек (тлеющий). 
Жа р не ти й—тлею іди й, го ря щи & 

бс** пламенп. 
Жарити—1) жарить, печь, жечь, 
топить; 2) бистро бежать; 
3) СИЛЬІШ бить, сечь. Ж. НІЧ- 
ТОПИть лечь. С6н це ж.-сол П до 
печет. Прудко Ж. — бистро 
бажать. Ж. поліном — бить 
полоном, [ нламепц 

Жаріння—тленпе, горений бе^ 
Жаркий—жаркий, горячлД. 
Жаркість — жгу честь. 
Жарко—жарко, горяно. 
Жаровий—кадильний. 
Жарівнч, *ні—жаровня. 
Жарі»и, -ка—ум. от жар* 
ЖарЛта—жара, аноп. 
Жарт, -ту—тутка. Каззти на 
шарт, жартома — говорить в 
шз’ткп, шутя. Не в жарт — 
не в шутку. 

Жартівливий—шутлпвьш. 
Жартівник, -ка—шутник. 
Жартливий, см. Жартівлнвий* 
Жартливість—шутливость 

*„ чі: л ■ 



Жартування—Жебрачка 224 

Жартування—шутки. 
Жартувати — шутить. Ж. над 

чим, ж. З чим — шутить над 
чем, с чем, Не жартуй з ог¬ 
нем—пе шутії с огнем. 
Жартун, -на, см. Жартівник. 
Жартушки, -шок—шутки. 
Жарьбха—трепка, побои 
Жаско—страш но. 
Жасмін, -ну—жасмин, 
Жасиутй—пу гнуть. 

Жбан, -на—кувшин. [шенность. 
Жбир, -ру—скала, гора, возви- 
Жбйр, *}Ш — 1) нанос в реке. 
меяь; 2) секокос, луг. 
Жбурити, жбурляти — кинуть,, 

бросать, кидать 
Жвавий — жпзой, бойкий, рез- 
ШДЙ, ПОДВИЖНОИ, знерг пчньій„ 

Жвавість—живость, [бразьій. 
Жваво, пар.—живо, подвпжно 
Жвакання—чавкание, жеванле 

Жати, жнуу-еш— жати (рожь), Жвакати — чавкать, жевать. 
Жати, жму, -єні— жать, сжп- 
мать, прижимать. 

Жатий—(с)жатьш (серпом). 
Жатися — 1) жаться; 2) сжи- 
маться; 3) стесняться. 
Жатка—жатка. [жатва. 

Жваккутися-брякнуться, шлеп» 
нуться, 

Жвакота — жование, чавкааие. 
Жва кування—глодание. 
Жвакун, -на — чавкающий* 

чавкун. 
Жаття, -тя—сжпнание (чего), Жвачка—згарь из трубки (ясу- 
Жах, -ху—ужас, страх. 
Жахання, -ня—1) пугание; 2) 

страх, пспуг. 
Жахати—і) пугать, страшить, 

ужасать; 2) (о пламсни) ви¬ 
риваться. 
Жахатися, жахнутися — пу¬ 

таться, испугаться, стра¬ 
шиться, Ж. чого, з чого, од 
ЧОГО—бояться чего, страх от 
чего. ТІНН СВОЄЇ Ж-СЯ “бояться 
своей тенп. Жахнутися зві¬ 
стки такої — ужаснуться от 
такого пзвестпя.-СЯ ОД дум¬ 
ки, на саму думку — попу¬ 
таться от одвой лпшь мисли. 

Жахливий—1) ужасньїй; 2) пу- 
гливий, трусаивьій. боязлц* 

Жахиий—ужасающий. [вміі. 
Жахно, пар.—страшно 
Жахнути—1) пугнуть; 2) бро- 
ситься, побежать; 3) (о ша- 

ют во рту плп кладут за. 
Жґут, -та—жгут. [ГУ^У)- 
Жданий—ожидаемнЙ,жданний. 
Жданка — ожидавпе. Жданки 

розгубити, поїсти — не до¬ 
ждаться. 

Ждання — ожпдание, чаяние. 
Ждати (кого, чого, на кого, на 
що) —ждать, ожпдать, чаять. 
ЖДЖОК, -ка—землеройка. 
Же, союз—же. 
Жеб, жеби—чтоб, чтобн. 
Жебоніти—лепетать. (шайка. 
Жебрак, *ка — вищий, попро- 
Жебраний—нпщенский, доби¬ 

тий нпщевством, випрати- 
ваиием. ГПтй на ж. хліб — 
обнищать, сделаться нищим. 

Жебранйнл — 1) ншдонство- 
ванпе, випрашивание; 2) ми¬ 
лостиня. 
Жебрати, см. Жебрувати 

діе?ш) вспихпуть; -ся—1)% Жебрацтво — 1) ннщенство^ 
вздрогнуть; 2) ужаснуться. 

Жахота, -ти—ужаси, страхи. 
Жахтіти, -чу, -тйш —питать, 
раскаляться, рдеть. 

2) (соб.) НИЩПЄ. 

Жебрацький—ишценскнп. 
Жебрачка, -ки—нищая, попро- 
шайка. 
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Жебр'ї—Жнсжнк 

Жебри, -рів — нищенствоваиие, 
попрошайничество, проше- 
нио милостини. ПІтй на ж. 
—пойтп нищенствовать. # 
Жебрувати, -брую—нищенство¬ 

вать, просить милостини. 
Жевжик —1) воробей; 2) ветрен- 
ник, вертопрах; 3) мьішиньш 
жеребчик. [нпть 
Жевжику вати, -кую — ветрого' 
Жеврій, -рію — синєє пламя 
пад углями 

Жевріти, -рію—гореть без пла¬ 
мени, рдеть. 

Жегнання—прощание. 
__ * нар.— горячо, жарко 
Желати (гал.)— виражать, при¬ 
носить пожелания. 

Желіпало, -ла — 1) меддеоно 
ядущпй; 2) крикун. 

Желіпання—І) модленная еда: 
2) крик, оранье 

Желшати — і) медлснво єсть; 
2) кричать, орать, горланить 

Желонка—дятел. 
Же ля тин а—желати в* 
Жем ерин ня —жми х п. 
Жемчуг, -гу—^жемчуг. 
Жемчужйна—жем чужина 
Жемчужний—жемчужний. 
Женавий — живоіі, проворний 
Жених, -ха—жених. 
Женихання, -Ня — уха:кпваппс 

(любовное), флирт 
Женихатися (з ким)— ухажпвать 
Женіння—женитьба. 
Женничка—жатвенная машина. 
Жентиця—сиворотка (молочн,). 
Женців, -ева, -евс—нринадле 
асащий жнецу. 
Женчик — ум. от жнець. 
Женчиха, *хи—жнпца 
Женчуг, -га—жемчуг 
Жерва, м. р.~злая собака 
жерделя, -лі — і) абрикос, 2) 
Дьілда 

Жердка, жертка, жердина—ве- 
шалка 

Жердя, -дя—(соб.) жердь 
Жереб, -бу—жребий. 
. І ґ ^ л —рожать(о кобилеу 
Жеребна, -0?—жеребая (о коб.> 
Жереб Я, -яти—жеребенок 
Жереб’ячий—жеребяний 
Жерелати й—горласти її. 
Жереп? -пу —- можжевельпик. 
Жеретій, -тія —обзкора, нена¬ 

ситний. 
Жеретія, -тії — і) обжора, 2) 

змея, лазящая по деревьям. 
Жерех,-ху—мелкпй лед на рекв 
Жерецький— жреческнй 
Жерібна, смщ Жеребна 
ЖеркотітИ'Тараторпть, болтаті» 
Жерлига—больгпая удочка 
Жерниця, см. Стерня. 
Жерстина—лист жести. 
Жерспіти—покривать жестью 
Жерстяний—жестяноа 
Жерстянка—жестявка 
Жерсть, -ти—жесть. | ванне 
Жертва-1) жертва; 2) пожертво- 
Жертвувати — жертвовать 
Жерти, жеру, -реш, прощ вр 
жер—жрать, пожирать 

Жертівня, -ні—жертвеннпіс 
Жертка, см. Жердка. * [тарс^ 
Жертовник—жертвеннпк (в ал- 
Жерун, -на — обжора, прожо|)а 
Жеру нка—пожи рательни ца 
Жерцем, пар.— алчно. 
Жерці, -ців—жреци Й 
Жерявий — горящнй. оаяящий 
пламенньїїї. 

Жив, межй,—чпрнк! 
Жнвати,-ваю —поживать, 
Живетень, -тня—подпочва 
Живець, -вця— І) сила, жпзнеп 

ная сила; '2) иульс; 3) оод- 
почва;4) наживка (для риби), 
б) жпвоцерковннк. 

Живжик, см. Жевжик. 



Живий—Жила 
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Живий — ЖИВОЙ, Чи живі-здо- 
рйві?—как ваше здоровье? 
іо живих печінок допекти, 
вразити до живбго — сильно 
до пень, досадить. Ні живо! 
душі—нп духа. В живії оЧі 
бреше — прямо в глаза врет. 
Живе срібло—ртуть. (ство 

Живило — оживляющее сред- 
Живина, -ші—1) живьіе суще 

ства; 2) пожпйа. 
Живити—1) оживлять, 2) пи¬ 

тать, кормить, продовшіь* 
сгвовать 

Живитися— І) питаться, кор 
миться; 2) живиться, пожи¬ 
вляться, пользоваться 

Живиця — І) живица (смола), 
2) канпфоль; 3) (ш/оск.) водка. 

Живичний — смольний, кани- 
фольвьіЙ. 

ЖивичуватиЙ —смолистий. 
Живісінький—живехонький. 
Живісінько—1) жпвехенько, 2) 

бистро; 3) точь-в-точь, как 
раз так. 

Живіт, -вота — і) яспвот, 2) 
жпзиь За ж-та—при жизви 
До ж-та—пожлзненво. 

Живкий — жпвой, проворний, 
анергії ч ний. 

Живко-живо, проворно,бьістро 
Живлення--пптанне (кого, чего). 
Живність — вища продоволь- 

ствпе, припаси. 
Живо, нар,— живо 
ЖиВОВЗір, -ору—живая модель 
Живоліса,-си- живая пзгородь 
Живоїд, -да — живоед, тиран, 

палач, астяаагель. 
Живолуп, -па—живодер. 
ЖнВОПИХОМ, Нар. — СИЛЬНО, 
спеша, насильно 

Живопліт, -лоту — живая пзго¬ 
родь, 

Живосіілом, нар. — насильно 

Животвір, -вбру - живая ара. 
рода 

Животворити—оживлять. 
Животворний — животворний, 

ОЖПВЛЯЮЩОЙ (ное 
Животина—І) живот; 2) живот- 
Животинник—гуртовщик, скуй- 
щик скота. 

Животин н я—внутрен ности. 
Животіння — существование, 

прозябанне. 
Животіти—жить, бить живим, 

существовать, прозяиать 
Живбття, см. Життя* До ж*— 

иожпзвеино. 
1 Живучий—живучий 
Живучість—живучесть.і 
Живущий— 1 ) ЖІ1ВОЙ, живущий; 

2 ) ожи вшощвй,жя вотворни н. 
Живцем, пар.—жиньем. 
Живчик—1) пульс; 2) резвшй 

(маяьчик). 
! Жид, -да—єврей 
Жидівка—єврейка, 
Жидівство (б*об^р.)—єврейство 
Жидівський—єврєйекіш. 
Жижа— і) (Оешск.) все горячеє, 

горящее; 2) возбужд0циє,пи;і. 
Жижка — 1) ум от жижа; 2) 

поджилка. 
Жижкати—жить^ существовать. 
Жижки, «жок—поджилка. 
Жижкий —жгучий, 
Жйзвий — 1) жизненний, 2) пло- 
дородний, плодоносний. 

Жйзність — 1) жпзнь, жпзвен- 
ность; 2) плодородность, пдо- 
доносность. 

Жизнянйй— жизненний. 
Жизнь, -ни, жнзня, -НІ — жизнь. 
Жила — І) жила, кровеяосний 

сосуд; 2) сухижилпе На¬ 
п’ясти жили—по натужиться 
3) жила минеральная, жила 

| води, подземная; 4) скупед, 
скряга. 
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Жилавий—1)жилистий, муску¬ 
лястий; 2) твердий, жест- 
кий. Жилавий тиждень—«ер- 
вая неделя великого поста. Ж. 
понеділок—первий день ве¬ 
ликого поста. [лїістнм. 
Жилавіти—-делаться тугим, яси- 
Жилетка, жилет, -та — жилет. 
Жил ля, «ля—поселок. [бобьіль 
Жилляр, -ра — безлошадник- 
Жильний, см. Жила ний* 
Жимоїдник—обжора. 
Жимолость—(расуп.) жимолость. 
Жир, *ру — 1) ясир; 2) корм, 
пропитаніїе; 3) орешки из 
дерева бук; 4) трефовая масть 
(в картах). 

Жиркувати, -кую-пастпсь, кор¬ 
миться (об утках п гусях). 

Жирненький — ум. от жирний, 
ЖйрниЙ—откормл єн ний, ж » р * 
Жирно, нар.—лчіірно, [ний. 
Жирнючий —очень жирний. 
Жирб, -ра — жиро (на векселе). 
Жирований — 1) пзбалованвьш 
шалун; 2) пнструктпрован 
ний; 3) пмеющпй жиро. 

Жирування—пнкрустадия; ин 
Крустацпя металлом. 

Жировий—1) везаконпорождеп- 
вьій; прижитий; 2) трефовий 
(о масти в картах). 
Жнровитий —прозорливий, не- 
наситний. 

Жироїд—кровоппица, жпводер. 
Жирування—1) кормежка (ди- 
Иих жнвотньїх); 2) шапостн, 
заигриванье, пгра, 3) про- 

„Ставка жиро. 
Жирувати —І) добивать пащу 

(о диких животник); 2) ша- 
^ять, дураппться, играть; 3) 
^ирировать; -ся — роскоше- 
Ствовать. 

И^рун, -на—шалу в. 
Жируха—шал у нья. 

Жилавий — Жмаки 

Жита, -тів— 1) ржп; 2) (соб.) 
рожь, посевьі ржц. [льє. 

Житвб —место- житеЛьства, жн* 
^Китець, -тця-^жптеЛь, обпта- 
Житечко—ум. от жито., [тель. 
Жити — 1) жить, существовать* 
Ж. з чого—жить чем, пметь. 
средства к существованию. 
2) жнть^ обптать. 

Житина—ржаной стейель. 
Житло, -ла—І )- житье, житель^ 

ство; 2) жийье, жийищє, оби- 
Жйтни| і) й—ржаной. (тєль. 
Житник—1) жук ржаной; 2) че- 
ловек, крестьянин (в загадке). 

Житниця—ржаная солома. 
Житняк, -ка—ржаной хлеб. 
Жито, .чк. жита—рожь. 
Життєвий — жпзненеьій. 
Життєпис, -су — жизнеописа- 

ниє, бнография. 
Життєписний- Оі.'трафпческии. 
Життя—жпзаь, ясптье. 
Жихлий — подобньїй, похожий. 
Жичити (кому чого) — желать. 
Жичливий, зичливий — желан- 

!* ний, 1 [бабье. 
Жінва, -ви {соб.) — женщппи> 
Жінка—1) женщина; 2) жена. 
Жінбта— 1) (соб,) жевщпньї; 2) 

слабий поя. 
ЖінЛцтво— 1) (соб'.) жешщшьі; 2) 

замужппя жпзнь. 
Жінбчнй—женскпй. 
Жіночка—ум, от жінка 
Жінчин — жени а/ [ностью. 
Жлуктання— питье води с жад- 
Жлуктати—пить с жадностью. 
Жлуктити —бучить белье в жлу- 
Жлукто—род кадки. [кті. 
ЖмаЙло — гризнушка, веряха. 
Жмак, - ка—охайна, пучек.І мх*к. 
Жмака— 1) {жар,) зажим; 2) ко- 
Жмакання — 1) жевание; 2) ком- 
Жмакати —жевать. (кание. 
Жмаки, -ків—вижимки, жмшш. 
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ЖМДКІВНЯ—яма для жому* 
Жмакувати—мать, комкать. 
Жменя—І) горст*. 2) немного, 
малость 

Жмикрут, «та — кулак, скряга 
Жмикрутня^кулачество. 
Жмйкрутський—кулаческий 
Жмйхи, -хів— і) нсммхи;2) ви¬ 
жимки яз свекльї (на сахар¬ 
ин х заводах). См Жмакн. 

Жморнути—ш вирвуть. 
Жмури, -рів — водяньї© круга 
Жмурити—щурять. 
Жмуритися — 1) щуриться; 2) 

яграть в жмурки 
Жмурки, -рок—і) ум. от жмури; 

2) см. Піжмурки. [ка. 
Жмут, -та—пучек, пачка, охао* 
Жнець, р. женця—яснец 
Жнива, р жнив — і) страда; 

2) доходное времз. 
Жниварка —жатка (машива) 
Жнивний—жатвеннілй. 
Жнйво —жатва 
Жнивокосарка—і .наш.) жвея-ко- 
Жниця—ишея [силка. 
Жнія, -іі—жішца. 
Жовклий—пожелтеиший. 
Жо вк н у ти—же л теть. 
1. Жбвна, «на — 1) аволга; 2) 
дятел, 

11* Жовна и жовни — опухоль 
желез на шее, желвакп, анти- 

Жовнір, -ра—солдат, [вомпкоз. 
Жовнірство—{соб.) солдати. 
Жовнірський—солдатскпй. 
Жовнір щина—солдатчина. 
ЖовнуватиЙ — больной антино- 

микозом, желваетий. 
Жовтавий — желтоватьій. 
Жовтень, -тня—октябрь. 
Жбвтий—желтий. , 
Жовтина, -нй—желтизна 
Жовтини, -тни — октяорини. 
Жовтинці—сапогв из желтого 

сафья на. І 

Жовтити— желтить, окрашивать 
в желтшй цвет. 

Жовтісінький — желтехенький 
Жовтіти, «тію — желтеть. 
Жбвтка—желтая краска. 
Жовтковина — желток в яйце. 
Жовтневий—октябрьсквй. Ж-вІ 

свята—Октябр. праздеества 
Жовто, нар. — желто* Ж., нг 
ж. помальований—покрашен- 
ний желтим, в жедтьій цвет 

Жовтобокий —желтобокпй. 
Жовтобр юха—(вшЛ желтобрюш- 

ка, овсянка. 
Жовтогарячий — юравжевмй 
Жовтогрудий — желтогрудий 
Жовтожар, -ру — оранжевий 
цвет. 

Жовто зелений —желтозеленшй 
Жовток, -тка—желток. 
Жовтокрилий — желтокрьглий 
Жо ВТОЛ ІІЦИ й —желтоли ЦЬі й. 
ЖОВТОНОГИЙ—желтоногий. 
Жовтоцвіт—(раст.) желтоцвет. 
Жовточеревий — желтоСрюхиіі. 
Жовтявий - желтоватьій. 
Жовтяк,-ка-1) перезрелий огу* 

рещ 2) челов. пспражнеипе 
Жовтяниця—(болезяь) желтуха 
Жовч, -чи—жедя. Жовчю зій- 
шбв—пзошел желчью. 

Жбден, жодний, см. Жадний. 
Жолдашня, -ні (соо.)—І) сол¬ 
дати; 2) мадьчттки 

Ж6лі|о]б, «оба—1) жвяоб, же- 
лобок; 2) корьіто. 

Жоло(і)5ець, -бця—желобок. 
Жолобина -дожбпна. 
Жолібитися —коробиться. 
Жолббиця — желобок, вьіемка 
Жолббниця —желоби на, п родол- 

гонатое и узкое углубдешіс 
Жолоббвий—желобовии. 
Жолобок, -бка—желобочек. 
Жолобуватий—виємчатий, же- 
ЛОбчатнЙ 
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/дилоучастии 

Ж-те дблотб — полукруглая 
стамеска. 

Жоломія—свпрель, • 
Жолбпати—жрать. 
Жолу б частий, см. Жолобчастий. 
Жолуддя—(С0О.) желудп. 
Жілудик—ум. от жолудь. 
Жолудистий —* пзобилугощпи 
желудями. 

ЖолудбвиЙ—желудопии. 
Жілудь, -дя—желудь. [“на. 
Жона, -нй— 1) же а щина; 2) же- 
Жоренця, -дів—ум. от жорна. 
Жоржина—(рослі,) георпша. 
Жирно и жбрна, -рен — ручная 
мельшіца. 

ЖорнивиГі, жорнянйй—1) отно- 
сящпйся к ручной мельнпце; 
2} хліо—хлеб пз мукп, смо- 
лотой на ручвоіі мельни це. 
Жорость, -ти—Оревао для связ- 

кп плота. 
Жорства, -ви—1) гравнЙ; 2) дре- 

сізяшік, подпочвеннша пласт 
глини. 

Жорствиння—баласт пз щебяя 
Жорсткий —жесткий. 

.Жорстбкий—1) жестокпіі, свпре- 
пий; 2) резкий, язвптольний. 

Жорстокість—жестокость, свп- 
репость. 

Жорстоко—1) жестоко; 2) язвн- 
тельно, резко. 

Жорстічність—суровость, рез 
кость, грубость. 

Жребувати—метать жребий. 
£)РЄЦЬ, р. жерця—жрец. 
Жриця, -ці—жрица. 
_ Убелиця, -ці—навозниіі жук. 
^убовіти—жужжать. 
Жубровий—зубровий. 

вати, жую - жевать. 
^У вати с я—жениться* 
_ У'Желитнся—шлаковаться. 

УЖелиця, -ці—окалина, шлак. 

**\уттп і ПСЛ — КОМКАТЬСЯ. 

/Кужмбм, пар. — скомкавшп, 
комком, куч ей. 

Жук, -ка — 1) жук. У нього 
Жуки в голові—он глуп. 

Жупан, -на —- кафтан, верхняя 
му же кал одежда. 

Жупанець, -нця — кафтанішиго, 
Жупанина—кафтапцшко. 
Жура, см. Журба. 
Журавель, -вля — 1) лсуравлц 

-) под*емньій ричаг у ко-. 
лодца; 3) тапец (общіііі). 

Журавка, журавлиха, журавли¬ 
ця—самка журавля. 

Журавлина — (раст.) клюква. 
Журавлиний — журавлиний. 
Журавлинний—клюкветшй. 
Журба, -би—і) печаль, кручп- 
на. Г0]>ссть, гру сі ь, вабота; 
-) траур, траурний платок. 

Журббвий—печальний. 
Журити, -рю— печалить, озабо- 
чи пать. 

Журитися — печалиться, гру- 
стіїть, сокрушаться. Ж. ким— 
заботиться о ком. Ж. за ким_ 
тосковать по ком. Ж* за чим 
—заботиться о чем, хдоію- 
тать о чем. 

Журіння—печаль, тоска. 
Журкіт, -коту — журчанье. 
Журливий—1) склоншлй к по¬ 

чали, часто грустящпй; 2) 
печальний, грустний. 

Журливість—склонность к гру- 
сти, аечали. [но. 

Журливо, кар.-печально, груст- 
Журнал, -ла, -лу—журнал. 
Журлаліст, -та — журваддет, 
литератор. 

Журний—печальний. 
Журно, шр,-печально, грустно. 
Жученя, -няти— маленький жу к. 
Жучиха — жук-самка. 
Жучбк—ум. от жук. 

•• \ Л їЛ’лЖЇ*/ -ЧАД >Г.ТЛ'Л*# 
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З, пред. — І) с. З Яии жити— 
*кпть с кам. З вола здорбвий 
—полик как вол. Завбільшки 
З хату —с дом величпной. 2) 
пз. Сухий з води—сухой 113 
води. 3) на. З ким женитися 
— на ком же маться. 4) от, і 
З голоду — от голода. 5) по. 
З примусу—ао дринужденпю. 
З лиця читати — по лпцу 
впдеть (читать). С) над. СМІЯ¬ 
ТИСЯ з кого, з чого—смеяться 
над кем, над чем. 7) З ЛИЦЯ 
—літом. З неділі—на той ие- 
деле, после воскресеиия. 
3-тншку—исподтишка, тай¬ 
ком. З вашої ласки — вашей 
мплостью, еслп позволите. 
Менше з тим—ато не важно; 
нечего об атом (говорить). 

Та, пред. — 1) за; 2) из-за. За 
такими обставинами — из-за 
таких обстоительств* За ли¬ 
хими людьми — пз-за ялих 
людей. 3) вместо, за. Пішов 
за нього на роббту — пошел 
вместо него на работу. 4) 
вместо, в качестве кого, чего, 
как кто. Я за двірника тут— 
я служу дворнпком здесь. 
5) по. Сумую за ним—ску¬ 
чаю по нем. 0) при. За царя 
Горбха—при даре Горохе. За 
таких обставин —при таких 
обстоятельствах. 7) во-время. 
За гетьмана Івана — во-вре- 
мена гетмана Йвана. 8) че¬ 
рез (о кремени). За тиждень 
будемо в Київ!—через неде- 
лю будем в Києве. 9) о, об. 
За нього мова — о нсм, об 
ием речь. 10) чем. нежели. 
Встигнуть доїхати раніше за 

нас—усаеют прпехать рань¬ 
те нас, чем ми, вежели ми. 
Вся робота за мкбю — вся 
работа на мне. За водію — 
вниз по теченпю. За моєю 
думкою —по моєму МИСНИК). 

Жаль зй сином—жаль сина. 
Говорити за ким — говорить 
в зашиту, пользу кого. Го¬ 
ворити за кого — говорить 
о ком, про кого. Прийти за 
ділом—прийти по деду* 

Заарештувати — заарестовать, 
Заасекурувати — застраховать. 
Забабіти, -бію—обабиться. 
Забабувати—1) начать акушор- 

сівовать; 2) заработат ь аку¬ 
шерством. (влечнние. 

Забава—забава, пгрушка, раз- 
Забавка — 1) іт грушка; 2) раз- 

влечсние. Я йому за забав¬ 
ку—я ему служу в качестве 
раз в: і вчення. 

Забавляти* -ляю, забавити, 
_влк> — 1) забавлять, раз пле¬ 
кать, развлечь; 2і замедлять, 
-дл ить, задержпвать, -жать 

Забавний—медлитедьниіі. [ниє. 
Забаг, -гу — каприз, вожделе- 
Заб танка —ватея, видумка, ка¬ 

приз. 
Забаг а ти,-ся, с.«. Забажати,-ся* 
Забагатити, -чу—обогатить. 
Забагатіти, -тію—разбогатеть. 
Забагато—слипі ком миого. 
Забацну)тії, -гну — пожелать, 

захотеть. 
Забагнювати, -нюю, забагнйти, 
^ -ню—загрязнять, загрязнпть. 
Забажати, -ся — захотеть, -ся. 
Забазікуватися, -куюся, заба¬ 

зікатися, -каюся — загова- 
риваться, заговориться. 

Забаїти—Забиванка 
1*5 Т 

Забаїти—І) у баю каті,; 2) заво- 
рожпть. [дельничать. 

Заоайдикувати — начать без- 
Забандуже, см. Байдуже, 
Забайдужитися — охладеть, ос- 
тнть,оотерять жел ан неохоту. 

Забалакування—заговарпванпе. 
Забалакувати, забалакати — і) 

ДО кого—заговарнвать, заго¬ 
ворить с кем; кого—заго- 
наривать, отвяекая ішимание; 

не дать слова сказать, 
заговорить. 

Забалакуватися, забалакатися— 
заговарппаться, бредпть, за- 
говоряться. | неть, 

Забаламкатн—зазяоннть, зазво- 
Забаламучувати, забаламутити 

— 1) замутить; 2) отумаші- ; 
вать, отуманить, обмааивать, 
обмануть. і 

Забалансувати—1} забалансп- 
ровать; 2) включить в баланс. 

Забалотувати - заблллоти ровать. 
Забалювати,-ея-зашфовать,-ся. 
За ба ндажу вати—заб п нто вать. 
Забандуритися —забиваться, за- 

зеваться. 
За оандюр( чаятися — захототься. 
Заоатіювати, забанити — засти- 

ривать, дурно вимивать, ви¬ 
мить. 

Забара—1) задержка, замвдле- 
в до. Не в за бар І—векоро. 2» 
медлптельииГі человек 

Забарвляти, -ляю, забарвити, 
-влю—о криши вать, окрасить, і 
прпдагь цвот. 
абарний — 1) мсдлптельний, 
затяжноЙ; 2) трвбуюхцпй діпо- 
ГО времени. 

абарність — замедленпе, за- 
тяжка, волокпта. 

иаР' — медлнтельно. 
«аряти, за барити, -рш — за- 

замедлить, задер« 

жииать, задержать; -ся—1) 
замедлять замедлііть, замет- 
кііваться^ замешкаться; 2) 
опаздивать, о поз дать; 3) за- 
спжпваться, заспдеться. 

Забасувати, -сую—1) (о мшади) 
заі арцевать; 2) закабадпть; 3) 
запеть басом. 

Забатувати — связать лотадей 
рядами. 

Забахуру вати, *рую —пуститься 
В разврат. 

Забачати, забачити — І) замо¬ 
чать, замотить, у впдеть* 2> 
усматри вать, усмотреть. 

Забачуватися, забачитися — 
{оезл.) Віідеться, показиваться, 
впднеться, показаться {вда¬ 
ли, наар.). 

З а бгати, -гаю — І) загнуть; 2) 
заіірячь; 3) завернуть. 

Забезпека-обеспочіївание, обес- 
пе чемне, гаранти я, предо- 
храненне. 

Забезпечувати, забезпечити ко- 
го чим ц на чому—оосспсчн- 
вать,обеспалить, обозопаспть. 

Забейкати—замочить, заболтать 
Забекати — заблеять. 
Забелькотати, -чу, -чсш, за¬ 

белькотіти, -чу, -тиш_і | 
заговорить неннятао, скоро- 
говоркою; 2) кого—засипать 
слонами. • Іватц -ся. 

Забен(ь)кетуватн, -ся — зашіро- 
За бербер ити —обмочить, замо- 

ЧИІЬ, 

Забережень, -жня — лед возле 
берега. 

Забережжя, -жжя — Забережье. 
Забесідуватн — 1) заговорять; 

2) заспдеться па вочерпике. 
Забешкетувати, -тую — забес- 

чинетиовать 
Забиванка — кант но талліс 
долу шубка* 
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Забивати, забити—1) забивать, 
забить, заколачнвать, заколо¬ 
тить; 2) у шибать, у швбить; 
3) убивать, убить; 4) запу- 
гивать, запугать; о) (о заиахс) 
заглушать, заглушить; 6) (об 
бгне) — туппіть, затушить; 7 ї 
баки—втирать очки,сбпвать, 
сбпть с толку; 8) в кайдани— 
закоїшвать, закопать в ван¬ 
дали; 9) шлях — заносить, 
занести дорогу (свегом); !0) 
ламороки — отшвбать, -бить 
память; 11) копійку-зашп- 
бать, зашпбпть деньгу. 

Забиватися, забитися— 1) за¬ 

биваться, забиться; 2) у ши¬ 
баться, ушпбнться, ударить* ( 
ся; 3) забираться, забраться. 

Забивний— (о дороге) неукатаи- 
Забигач—карманіши нож. [ний. 
Забигачкиії—{о ноже) складної!. 
Забийголова-забубеаная голова, 

отчаянвий человек. 
Забїійця, -ці—убпйца. 
Забиндюгувати—(о возе) прида¬ 

вить, лрптяиуть гнетом. 
Забирати, забрати—1) забирать, 

брать, забрать, захвати вать. 
з&хватить, уносить, унести. 
3. за живе—задеть за живое. 
3. силу—прпобретать зайче¬ 
ня о, ияшіние. 2) муром—пе¬ 
регородить стелою. 

Забиратися, забратися— 1) за¬ 
бираться, забраться, захо¬ 
дить, зайти,залезать, залезть; 
2) убираться, убраться; 3) ие- 
ребпраться, перебраться; 4) 
браться, взяться руками; 6) 
на теплб—(о погоде) начинять 
тепдеть. ^ 

Забирзати — замочить, забриз- 
гать грязью. [бить. 

Забиркувати — наметпть, зару- 
Забити —забить. 

Забитнйй-(о дороге) занссеяний 
(енегом). 

Забиття—убийство. 
Забіг, -гу — 1) забег; 2) чому— 
иредупрежденпе. 

Забіга—бродяга, лрпшелец. 
ЗабІгайло — льстец, подлиза. 
Забігання — 1) забсгаипе; 2) про- 
дупрежденпе, иредупредп- 
тельность. (гать. 

Забігати—забегать, начать бе* 
Забігати, забігти—1) забегать, 

забежать; 2) иредупрождать, 
предупредить; о) кого — за¬ 
ставать, застать кого.[ганпя. 

Забігатися—запихаться от бе- 
Забіги, -г і в—старання, усилив. 
Забіг лий—бсгльїй, забажавши іт. 
Забігматнся—забожиться отне- 
Забігтн, см. Забігати, [кпваясь. 
Забіднти—обидетьі 
Забідкатися — заахать, заохать. 
Забідніти— обеднеть, захудать. 
Забідувати - начать бедствовать. 
Забіжний—забегаюшпй. 
Забій, -ббю — 1) забой, яма. Як 

у з. бити — делать что-лпбо 
бесирестанно. 2) убои, убио- 
нііе. Бий його до забою—бсіі 
его до смерти. 

Забійник, *ка—забой їдок. 
Завійниця—снаряд для убива¬ 

ння хорька. 
Забійня—1) {// колесников) столб; 

2) забоіі, часть штояьнн* 
Забійство—убийство. 
Забіл, -лу — молочіше про¬ 
дукти для ирпиравьі в ипшу- 

Забі лити,-білю—заболить. 
Забіліти, -лію—забелеть. 
Забілка—побелка. 
Забілювати, забіляти, забіли¬ 

ти— і) заболи вать, заболить; 
2) подбеливать, подбелить. 
3. молоком—приправить мо- 

і локом. 

рав’ие. Лавір ’’Г' 

•ДЯг: і з3^г£г;*6оГр"ь- 
плату. ікж*• я ’ 11 РЯДі гРя^а оопереж 

ЗгбісЛваний—упорний упся тсченил; 2) (у рибаком) ке- 
Забіч, -бочи - і! укпомНРлл 'Ішеаая стеака. перереги- 
меото V ^ ’ укР°мвое вающав реку. Г ^ 

стогне І\ Т"-СТОр0Ну' в, ^а®орг6ваний—аадолямшьій 
.6 ,Р “. За6.рг6М„ІсТь-,„мж.„^„. 

■І ЯГіОПГ\/Очт(і _ -абіч, пар. — сторовой, в сто- 
Забічи («ап.)—забежать. І рове. 
Забіяка—1) драчув, аадирздик; 

с) разбоЙвии. 
.Заблагати — ]) начать упрашв- 

вать; 2) умолить. 
'Заблимати — ]) замерцать, Ту- 

Скло аасветить; 2) ааморгать. 
заблискати—засверкагь. [кать. 
аблиіцати—ааблестеть, засвер- 

Забліяти—заблеять (ошпбка 
Заблуд, -ду __ заблуждение, 
ааолуда—приблуда, вришльїй, 
^ захожий человек. 
Заблудити — сбвться с пути. 
заблудний—сбившпйся с пути 

захожий, пришлий. 
заблукати—1) зайти блуждая; 

-) аабродяжничать. 
абльбвувати, заблюватн—за- 
ол^вьівать, заблевать. 

абоббн, -ну— суеверне, првд- 
разсудок. Ґ у 
абоббиний—суевервьій, пред- 
разсудочаьій (лв). 

^аровваніти^завидБеться (вда- 
-^аоовкати, *Каю — забамкать 

ааавонпть. 
аббвтанка, забовтіоха—1) бол- 

Зай/^ УЛАііарїіпзка. (гать 
^аобвтати —замочить, забрьіа- 

божитися - вабожяться. 
завоїстий, забойний - ухаби- 
Кстьій Заббїсто на дорозі - до- 

рога ь вьібонная. 
а °?,Ти. 'Лію—(о частпяж тала) 
ааоолеть 

Заборгувати—зад олжать 
оабірка. під з-ку пошитий— 

со складками сзадо у талгии 
Заборозеиник, Заборозник — 

часть плуга для регулпрова- 
вид висотьі лепеха. 

За ббрбло—забрало. 
Заборона—І) аапрещенне; І) 

ващпта. 
Заборонений — запрешенньїЙ. 
Заборонено—запрещеао. 
Заборонний— запретптельний. 
Забороняти, заборонити —1) за* 

прещать, ааоретить, 2) защя 
щать, защитвть. 

Заборотати — аатормошиї^. 
сбпть с толку; -ся — аалу- 
таться. 

Заборішнювати, заборошмйти 
^пачкать, заиачкать мукою. 

Заборсувати, заббрсати—завя- 
вьівать, аавязать, первпутьі- 
вать, перепутать. 

Зябірсуватися, заборсатися — 
і) перелутиваться, перепу- 
таться; 2) . (иесое. в.) заме¬ 
таться, аавозвться. 3. з ви¬ 
платою—не у платить. 3) за¬ 
пихаться, | сел 

Заборянство—отхожпй проми* 
За6ости,-боду, -деш — забодать, 
ваколоть. [коити 

Заббтити — утруждать, беспо- 
Забоцень, -цня, забочень, -чия 

—-боковой сот. 
Забочйтися — косо смотреть, 

коситься 
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Забракнути — недоставать, ае~ 
дожватать. 

Набрання “-взятий, захват. 
Забрати, см, Забирати. 
Забрезкнути—1) обрюзгвуть; 2) 
сдвдаться водянистим, по¬ 
криться слязью. 

З&бреніТИ, *НЙ— 1) аажужжать; 
2) ваавучать, аагреметь, за- 
ввенеть; 3) закрасоватееа, 
заблистать, засяять. 

Забренькати—забренчать. 
Забре[и]сти, -бреду, -еш—1) за- 
бресть; 2) в голову—взбрести 

Забреха—враль, [ва ум. 
Забрехати —1) {о собаках) за¬ 

лаять; 2) заврать, зал гать. 
Забризкувати, забризкати — 

забрьізгивать, забрмзгать. 
Забриажати, -жу — зажужжать. 
Забрити—забрить. 3. лоба -взять 

в солдати. 
Забришкатн, -СЯ—1) заважнп- 
чать, зачваниться; 2) зака- 
прианячать. 

Забрід, -рбду—1) бродяжничв- 
ство; 2) рибний завод. 

Заброда—бродяга. 
Забр6дити,-джу-заводитьвевод. 
Забродити, -джу—1) забродить; 

2) замочить в воде, запач- 
кать в грязи. (ровать. 

Забронювати, -нюю—-заброни- 
Зябрость, -сти-цветовме ПОЧНИ. 

Забрудити, -джу, -ДИШ— запач- 
кать, замазать. 

Забруднен геть— загрязнеаность. 
Забруднення—загрязнеайе. 
Забруднити, -ню — запачкать, 

замазать. 
ЗабрукатиСЯ—запачкаться, за¬ 
мазаться, замаряться, (теть. 

Забргохнатіти, -тію—забрюха- 
Забрязкати, забрязкотіти, -чу, 

-тиш, забряжчати — зазве- 
веть, ваб рядять. 

Забрьбха (п/«<.) —забршагЕШньїй. 
замдзанньїй 

Забрьохувати, -ся— загрязнять, 
-оя, аа\ аз нить. *ся. 

Забубнить ,-ню — забубевить. 
За бу (о,бони, -нів—предраасуд- 

на-, суеверие. 
Забувати, забути—1) що—заби¬ 

вать, забить, оставлять.. 2) 
про, на, за кого, що—заби¬ 
вать, забить о ком, о чем * 
-саГ— 1) про, за, на кого, що 
—забивать, забить: 2) запи¬ 
ваться, бить забитим, прпдті? 
в забвенпе. [стройкя. 

Забудівля, -ля — строевия, по* 
Забудливість— заби вчи вос гь 

, Забудбвання, -ня,— аастройка. 
строения. 

Забудовувати, -ся, забудувати» 
-ся — застраяаать, -ся. за 
строить, -ся 

Забудування — 1) застройка, 2} 
строение, постройка. 

Забудько—забивала. 
Забудькуватий—забивчивьій. 
Забудьок, -дька— 1)аабитящпйв 

в&бьгвчпвьііі; 2) забитий в 
печи хлеб. Наївся 3-кгв—стаф 
забив чи в. 

Забужавіти, -вію — замокнуть, 
намокнуть. 

Забушувати — опалить перья к 
пух (у птиц). [пушить. 

Забузанити—заерундить, заче* 
Забузбваний—замар&нний. 
Забузувати—1) забузовать; 2> 

засипать, залепять (грязью* 
напр.). [тихать. 

Забулькати—забулькать, забул- 
Забулькотати, -чу, -чеш, за* 

ч булькотіти, -чу, -тиш — за- 
бульчать. 

Забундючитися — заважничать. 
Забунтували,-ся, -тую —ваоун- 

товать, -Сіі 

За бури ти ся—Заварка- 
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Забурнтвея—І) обмочиться. 2) 
яма З-лася — (Ша обвалилась 

Забуркотати, .чу, .чеш . 
буркотіти, -чу, -тйщ_8й. 
ворковать. 

Забурний—буйаьій, буяв 
Забуртати—зарить. 
Забуртити, -чу, -тиш—і) 8в- 

сипать; 2) воткнуть, вонвигь. 
Забурувати—забурлять 
Забурхати, -хаю - заб>шввагь 

(о воде, ветре). 
Забурчати, -чу, -чиш —аазор- 

чать, забурчать. 
Забути, см Забувати. 
Забутити, -чу, -тиш —ватрам- 

бовать. утрамбовать 
Забуті ти , -чу 9 -тиш —загудеть 
Забутківий — і) вьізивающнй 1 

вабвение, 2) вабвевньгй. 
Забутливість—аабьівчивость. 
Забутий, за бути і й — і) забив- 

ТИвий, 2) вмвьівагощйй 
вен не; 3) дабвеявьій. і 

Забуток, -тку — І) остаток, па* 
мятнпк. 3. старовини — ос- 
тагцк старини. 2) вабвение. і 

«буття, -ття — 1) забвение; 2) і 
Забьітье. 

Забуцати, -цаю—зябодать 
абучавітн, - вію -1) см. За бужа- 
піти; 2)затвердвть(о почве) < 

Заоуяти, -буяю-І) роскошно 
рааростись, вирости; 2) во 
мвожестве появиться, 3) яа- 

Зв»!яВПТЬСЯ (В возаУхе. вапр ) 
ааваолюоати, завабити - зава- 

оливать, завабить 
Задага—отягощение. помеха. 
Закаг.тп.ти, -тн.ю, заоагоні- 

-яію, заваготітн -тію, І 
*Тієщ — аабвремеаеть 
вада —орвпятствпв, иомоха, 

Рудвение. Бути на з-ді — 
-Гуксить помахою, мешать 
«■тати на з-ді_Помешать 

Заааджати. завадити, -джу 
-ДИШ—і; врадить, повредитц 

“вшать, помешать. Зава¬ 
дило—а) затошяило: б) аовре- 
даяо здоровмо. ^ 

йз вадливий—врелний. І) * т са^. ^аваджатн. 
! Заважний — гяжедий, тяжвло- 

весний. 
! Заважите, см. Завагітніти* 
заважувати, заважити, -жу_ 

пок&зьівать, показать вее 
носить иметь вес. СКІЛЬКИ 
З-жило?— сколько аоказнвает 

1 аесу, весит? 

Засажуватий—яеповоротшгвнй 
Завала—1) завал, загроможде- 

їпів, ‘і) еапоси сневсние 

Заїїї. В“'2Г,в’ 6УРЯ-[ЛЄЗНЬ}- завали, завалки—свинка (бо- 
Завалий—иеповоротлавий ува- 

левь 1 * 

ЗавалистиЙ — і) многоснвашьій 
(о а оме); 2) громоадкиЙ. 

Заяадисто, нар —многосиежво 
^йвалнще—обьал. место разпу. 
шептія, развалива 

Завалькбоувати,завалькувати - 
замааивать, замазать комда- 
ми глнии, 

Завальну ватий—леви вий, еепо* 
воротлпвий 

Зональний, см Завалистий. 
Завалювання—обваливаияе. 
Завалювати, завалити -1) зава¬ 
ли дать, завалить; 2І обвали- 
вать, провалить, 3) закатьі- 
вать, я&катить. Завалив пнтн 
—запил Завалитжся) на цілу 
Ніч—забраться на всю цочь. 

Закаляти, -ся — І) завалять -са* 
зноачкать, -ся. 

Завантажувати—за гружать. 
Зд.вар, -ру—заварка.’ 
Заварка—вареная молочная си¬ 

воротка с сиром. 



Завирувати—За вдячний 2НК 

Заварювати — 1) обеспечить, 
упросить; 2) сохранить. 

Заварювання — і) завариванпе; 
2) лечение сухими Санками. 

Заварювати» заварити—1) за* 
наривать, заварить; 2) (о боли) 
печь. а&печь; 3) сиНЯчницІ 
—(по)ставить сухпе банки. 

Заватра (у іуиул.)—родшалаша. 
Завбачати, завбачити—преду- 

сматривать,-смотре-іь, нред* 
видеть. [тельний. і| 

Завбачливий — предусмотри- 
Завбільшки — ведячяаого. Зав¬ 

більшки з нього, як він—в его 
рост, его роста 

Завббжіти, -жію—обеднеть. І 
Завважатн» завважити -1) що— 

иаменагь, ааметить, подме- 
чагь, подметить, усмотреть. 
соображать, сообр&авть; 2) 
кому — д вдать, сдеаать зимо- , 
Чанне кому 

Заввиш, заввишки, нар —ви¬ 
шиною, 3. такий, як він—та- 
кого роста, как он, его роста. 

За в вб лити—ножвлать, захотеть. 
Завгарити (кому) —аатрудаить, 

задержать кого. 
Завгеть, нар.—иск.тючая,кроме. 
Завглиб, завглибки и завглибш¬ 

ки, йор,—глубиеою, в глу* 
Завгодно, нар. — угодно (бнну 
Завгодя, нар — заблаховремее* | 

но, вараяее 
Заигородній, -ня, -нє, -нього» 

-и ЬОІ—загородки Й. 
Завгбрювати, завгбритн (ко¬ 

му)—!) причинять, оричи-1 
нить горе,неприятвость кому; і 
2) запрещать, аадретить, 

Завгрубшки (як, в що, в 
кого» з кого)—толщиною с 
кого, во что, в толщину. 

Згвдаванка *— согретое молоко 
со сметаной. 

Завдавання —1)поддавакие <тя- 
жести); 2) аадаванпе (уро- 
ков); 3) у що —отдавание ва. 
что; 4) чого—причнаекие. 

Завдавати, завдати — 1) що—да¬ 
вать, дать. 3. мішка, мІшбк— 
поддавать мешок. 2) що —за¬ 
давать, -дать (урок); 3) у іш 
—отцавать, отдать, закабадд) 
в&ть, аакабалить; 4) куди» 
в що—ссшлать, сослать, уара- 
тивать, упрятать; 5) чого — 
причинять, причинить. 3. жа¬ 
лю—причинять скорбь, пе¬ 
чаль, горе 3. жаху, страчу — 
нагонять, нагнать страх, устра¬ 
шать. З, муки — причинять 
страдания. 3. парла, прочув 
хана, прочуханки, хлбсту, 
чбсу—задать трепку , отколо- 
тить, 3. сорому — присти¬ 
дить. 3. туги — причинять 
тоску, горе. 3. брехню, не¬ 
правду — об винять во ля:и. 
3. думки—ааставлть думать, 
беспокоитьса. З* дурня-ста¬ 
вить в глупое положенеє» 
виставлять дураком 

Зав далекії, завдальшки, кор.— 
расстоянвем Двоє гоней зав- 
дальшкн — на дтестоянпн 60 
сажеа. 

Завдання —1) заданпе;2) задача, 
урок. 

Завдарім» НОр4 З Л/Х щ зі 
бесцеаок (тої:. 

Завдаток, -тку» завдіча—зада- 
Завдбвж, завдбвжки, нар,—длп* 

вою, в ялину 
Завдбвгти, -вію—овдоветь. 
Завдруге, нар. — вдругорядь 
Завдяки, нар (кому)—благодаря 
Завдячати, завдячувати, завдя¬ 
чити (кому) — благо дар ять» 
приносить благодарность # 

Завдячений—благодарний. 

237 Заведений—Завзятися 
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Заведений —1) занеденний, при- 
ведевний; 2) прпиятьш, уста- 
возленньїй; 3) явленний. За¬ 
ведений у книжки — занесен- 
в^й, зарегистрированнии в 
книгах. 

Заведення — 1) заведенпе; 2) 
обьічай, обьіквовенпе. 

Заведено—1) заведено, приве¬ 
дено; 2) явлено; 3) (нар.) ра- 
аумеетея, конечно. 

Заведенція, см. Заведення. 
Заведисвіток» -тка—обманщик. 
Заведій ,-ія—аачивщик. 
Завез(л)иско9 -ка— место, где 

поява глубоко запала. 
Завезти, см. Завозити. 
Завеличатися—заважай чать. 
Завербувати—завербовать. 
Завергати, -гаю, завергнути, 

Завсргти, -ржу, -жеш—а&бра- 
сивать, забросить. 

Завередити, -джу, -диш — за- 
вродить, повредить. 

Завередувати — запри вереди»- 
чать, заприхотнпчать. 

Завсретенитисн — завертаться, 
закружиться 

Заверещати—зави зжать. 
Завернйголова—челооек, моро- 

чащий другого, сбпвающпй 
с толку. 

Заверт, -ту—І) см Завертень; 
2) заворот, поворот. 

Завертайло—1) подпасок; 2) см 
Верховод. 

Завертати, завернути—І) заво- і 
рачивать, заворотить, пово- 
рачпвать, поворотить. 3-нуло 
гйлову—голова кругом пошли 
З, ніс —поднять нос, заважвп- 
Чать. 2) заходить, зайти по 
Дороге: 3) ворочать, воро¬ 
жіть; 4) зазивать, зазвать, за- 
прашпвать. запросить; 5) воз- 
вращдть, возвратить что; б)> 

оскоплять, оскопить (живот- 
ное); 7) завігнчивать, -винтить. 

Завертатися, завернутися — 1) 
заворачиваться, завернуться, 
поворачпваться, повернуться 
3. й пішов — повернулея и 
ушел. 2) ворочаться, воро- 
тнться, возврагдаться, возвра* 
тпться. 

Завертень, -тня — 1) скрепа 
оглобли к саням; 2) заворот» 
поворот. 

Завертка—І) пук стеблен, стоя- 
щего на корню хлеба, свер* 
вутий у злом; 2) род дере 
вянного за пора. 

Заве[і |рчування—обвпвание, об- 
ворачивание, закутиваипе. 

Заве іірчувати, завертіти — 1) 
обвпвать, обвить, заворачк- 
вать, обертивать; 2) заверти- 
вать, завпнчпвать. 

Заве(і)рчуватися, завертітися — 
1) обмативаться, обмотатьсяг 
2) закружиться, завертаться 

Завертати, завершувати» за 
вершйтм — завершать, заве])- 
шить (кришу, стог, копну). 

Завести, см Завбдити. 
Завечоріти» -рію — повечероть. 
Завештатися — 1) засуетпться; 

2) за шляться; 3) замешкаться 
суетясь. 

Завжденний,завждешній-всег- 
дашний. постояішшй. 

Завжди, мар.—всегда. 
Завздалегідь—заблаговременно. 
Завздівж, завздбвжки, см. Зав¬ 

довжки. 
За взяти Й -1) сто іі кп н, у пор н и й, 

веуступчивьій; 2) ожесточен¬ 
ний, неукротимий. злобний. 

Завзятися — І) на що—задаться 
целью, упорно отре мить ся* к 
чому; 2) на кого—вз’есться, 
ожесточиться, напасть на кого. 



Завзятість—Завинити 23$ 

Завзятість — 1) отвага, стоії- 
кость (в преследованпв цели). 
упорство; 2) ожесточение, 
злоба. 

Завзяток, -тну — враждебние 
чувства, неприязнь, злобнеє 
отношение к кому. 

Завзяття, -тя—-знергия, отвага, 
стойкость, неуступчивость. 
упорство. 

Завивало — 1) покров, пелена; 
2) белая кисея; 3) чалма. 

Завивання—1) завиванпе, еви- 
вание; 2) обмати вание, обер¬ 
ти вание; У) см. Завивало; 
4) завьівание, рев. 

Завивати, завити—1) завивать 
завить, евпвать, свить; 2\ 
заворачпвать, завернуть, об- 
матьівать, обмотать, обер 
тивать, обер путь, оовязи- 
вать, повазать; 3) завьівать, 
завить. 

Завивка, см. Завертка І. 
Завила—завпстнак, завистнпца. 
ЗавнДІти—завидеть, у ви дать. 
Завидна, завидно, кар. — за- 

светло. 
Завидки, -док — зависть. Його 

беруть з.—ему завидно (до¬ 
лаєте я). 

Ззвидлнвий—завпстливий. 
Завидна, нар.—засветло. [вий. 
Завидний — заметньїй, ерпмет- 
Завйдник, -ниця — завпстннк. 
Завидно, нар.—завпдно. [-нпца. 
Завидощі, -щів—завпсть. 
Завидувати, завндити — зави¬ 
ло вать. 

Завиду[к>]щий-—завистллвьій. 
Завндько—аавпстнпк. 
Завішати, завик(иу)ти (до чого* 

—привикать.к чему. [дявпе. 
Зав плювання—завскпваїше, вп- 
Заїзилювати, -люю—зааскзвать, 

вилять перед кем. 

Завиляти, -ляю—завилять. 
Завина—вина, погрешвоеть. 
Завинитель—обвпаптсль. 
Завинити — 1) провиниться; 2) 

задолжать. 
Завиніння —свиток, сверток. 
З а вин о ва т і ти — задолжать. 
Завин перитися—зау промиться 
Завинувати, -кую — обвикать. 
Завинуватися—задолжаться. 
Завинути, -СЯ—за в о рач п ваті, 

-ся, завернуть, -ся, сверти- 
вать, -ся. свернуть, -ся. 

Завинятко,-ка-узелок, сверток 
Завиритнся—рассердаться, раз 

гневаться. 
Завирувати—забурлить (о воде). 
Зависати, завйс(ну)ти — вис¬ 

нуть, повиснуть. На ньому 
зависає борг — на ием ішепт 
долг. На твоїй голові зави¬ 
сає—ответствевность ложпт- 
ся ва тебя. 

Завйска—недоїмка, проерочев- 
нкіі платеж. 

Завискотіти, -кйчу, -тиш — 
завпзжать, взвпзгиуть. 

Завйсливий—завпстливий. 
Зависть, -сти—завпсть, У за¬ 

висть йому стало—ему стало 
завидно. 

Завита кия — посещеепе, впзит. 
Завитати — посетить, зайти 

в гости, еделать впзит. 
Завити, см. Завивати. 
Завитка — 1) см. Завертка І; 

2) см. Покритка. 
Завиття — 1) жененая головная 

аовязка; 2/ см. Завертка 1. 
Завихіль, -хйли—мятель, вьюга. 
Завихорити, -ся — закружить, 

-ся вихрем. 
За вихту ритися — захототься. 
Йому завихтурилося — ему 
винь да полож. 

Завичитн—приучить- - 

239 Завичка — Завісок 

Завичка — прпвичка. Брати, 
мати з-ку-привикать, нметь 
обьік новеє не. 

Захищати, -щу, -щйш — завиз- 
жать. 

Завівати, завіяти—І) завевать, 
завеять, заносить, занести; 
2) веять, повеять. 

Завід, -воду — 1) начало. Нема 
Й З-ду—а) не било заведено, 
някогда не било; б) почезло 
все, нет п следа. 2) начало, 
причина ссорьі; 3) заведе- 
ниє, обьїкновение, учрежде- 
ние; 4) звук плача, пеяпя, 
рева, колокояьеого звона 
На всі заводи репетувати — 
во все горло орать. 5) до¬ 
лі а ш н л її праздвпк (крестпньї. 
свадьба); 6) верхніїй краіг 
илаввойсетп; 7) род понятих, 
зкепертов; 8) бігти у заводи 
—^во весь карьер бежать, 

Завідати, см. Завідувати. 
Завідка—передняя лодка в пло¬ 

ву чей сукновальне. 
Завідній, -ня, -нє, -нього,-ньої 

—1)нахожий; 2) см. Забіжннй. 
Завідня, см. Заводни. 
Завідбмлення—заявлевпе, уве- 
домление. 

Зовідомляти, заві ДОМИТИ — 1; 
заявлять, заявить; 2) изве* 
тать, пзвествть. 

Завідування — 1) заведивание. 
управленіїе; 2) отведиванне, 
3) проведивание. 

Зав іду ватель—заведу ющп й. 
Завідувати, завідати —1) заве- 
дьівать, управлять; 2) отве- 
дивать, отведать; 3) наве- 
Щать, оавестпть, проводи- 
вать, проведать. 

Зав іду ва ч— заведу ю щ п ц. 
ЗІВ ЇДЦЯ, -ЦІ—1) заведивающіш, 
руководлтель; 2) йод рядчик. 

Завідьмуватн — 1) околдовать; 
2) стать ведьмой, 

Завіжкати—1) завозжать; 2) не 
завіжкуй так коней—не дер- 
гай возжамії лошадей. 

Завіз, -візу — ]) мяожество 
(длннпий ряд) ожндающих 
чего-либо подвод; 2) (пере¬ 
носно) длинная очередь; 3) 
тес нота. 

Завізний — 1) пмеющий боль- 
шую очередь подвод; 2) (пе- 
реносно) НМСЮЕД11Й большуіо 
очередь. 

Завізно—1) долго ждать, боль- 
шая очередь {Поїдьмо через 
міст, кело порому завізно). 
2) нет времени, очень заият 
[Гуляв би, та завізно, роббта 
вдбма]. Зі теспо {Оце, як в 
хаті завізно, винесем, жінко, 
верстат у хижу). |вало. 

Завій, -вбю — покров, покрм- 
Завійка, см. Намітка. 
Завійна—1) рези в животе; 2) 

мятель. 
Завікувати-остаться до смертн. 
Завількуватий — развилпетий. 
Завірити—і) удостоверить; 2) 
убедить. (вереппе. 

Завірка - I) увереепе; 2) удосто- 
Завірюха—вьюга, мятель. 
Завірюшливий—вьюжаий. 
Завіряти, завірити—1) удосто- 

верять, удостоверить; 2) уне- 
рять, уверпть. 

Завіса — і) завеса, зававес; 2) 
дверная петля; 3) роджерди. 
Шапка на завісах—шапка на 
тесемках. 

Завісити, см. Завішувати. 
Завіска —передвлк, фартук. 
Завіскрйтися—распустить соп- 
Завісний—петельний. [лн. 
Завісок, -ска—брусок в телего 
для защити плеча. 
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Завістити, ~щу, -стиш, см. За- 
Завпуту—завет, [віщати. 
Завітальник—посетптель. 
Завітай ня—посещение. [тп 
Завітати» -таю—посетять, зай- 
За вітрити ся-заві ать,забраться 
Завітування — завот, завеща- 

ппе, духовная. 
Завіту вати—завещать, 
Завіхолитися—начаться мятели. 
ЗавІХТИрИТИ ,-рЮ — Завихриться. 
Завічати—оредвещать. 
Завішальник —впсельнпк, уца 

влевник. 
Завішувати, завісити и заві¬ 
шати— 1) вешать, повесить; 
2) завешпвать, увешивать, 

Завіщатн,-стйги-пзвегцать, из- 
вестпть; -ся—йол учать, со- 
лучпть извещение. 

За-віщо, нар.—за что. 
Завія, -її— мятель. 
Завіяну ватий—разгульциб. 
Завіяти, см. Завівати. (деть 
Закладати, зз влад іти — заола- 
Завляпг -ляг — врема пасту- 

плевпя сна. 
Завмерти — 1) упасть в обмо- 

рок; 2) замереть. 
Завовтузитися, -жуся — заво¬ 

зяться, забарахтаться. 
Завід, -воду — І> завод, фабри¬ 

ка. [Той завід, що пляшки ро¬ 
бить (т. е. фабрика бутьіл.)];2) 
развод» разведенне. Того на¬ 
сіння вже н на завід не лиши¬ 
лося—тех семян не осталось 
п на развод 3) Класти бал¬ 
ку у завід (за в ід ом) — затк¬ 
нуть перекладину, не разбп- 
рая криши 4) род, племя. 

Завод, -воду — заводь, тихий 
речной валив, затон. 

Заводити, -джу, завести—1) за 
водить, завести.Зав. на посад і 
(молоду) — еажать яовобрач- 1 

ную в красний у гол. 2) от- 
водить, отвестп; 3) вставлять, 
вдвливать, всовшвать. 3. В па¬ 
літурки-переплетать (квит). 
4) заносить, вносить (в книгу 
завись); 5) класть, положить 
(ва вотьі); 6) прикроплять, 
-креппть (сапог к колодко); 
7) напишіть, начать; 8) заво¬ 
дить, разводпть, оса звивать; 
0) запевать, затягпвать пес- 
ню; 10) вить, плакать. Так 
заведено—так прнвято. 

Заводитися, завестися — 1) за¬ 
водиться, вводиться, отво- 
диться; 2) вставляться; 3) вно¬ 
ситься (в книгу заппсь); 4) 
бить положенийм на нотм 
5) входить, войти в обьічай 
6) устрапваться, основивать 
ся; 7) начинаться. Ще на світ 
не заводилось — еще ве на¬ 
чало светать. Гроші завели¬ 
ся—депьги появились. Заве¬ 
лися лаятись, битись—нача¬ 
ли ссорптьсп, драться. 

Заводіяка—зач пищик. 
Завіднювання, заводнення — 

орошенпе, прригацпя. 
Заводня, *ні—хлопотлл вое дело. 
Заводня,-ні—завод, ричаг для 
Заводок, *дку—затон. |завода. 
Заводський—заводской. 
Звв6дця,-ці — зачин що к. [лив. 
Заводь, -ди—заводь,затон* за- 
Завізитн, завезти—І)завозить, 

завезти; 2) привозить, при¬ 
везти; 3) ввозить, ввезти. За¬ 
везти по дбрізі—доставлять, 
завезти что по пути. 

Завозити, -ся — затаскать, -ся, 
^ загрязнить, -ся. 
Завоїстий — воинственний, аа- 
дорньїй. 

Завойовник, -на—завоеватель. 
З аво Йо вничи й завое вател ь ниіі. 
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Завойовувати, завоювати — за- 
воевьівать, завоевать, 

ЗаволАння—призвів, зов. 
Заволати—1) позвать, прпгла- 

сить; 2) воскликвуть, заво- 
пить. 

Заволікання, заволікування — 
вовлечение, затягивание. ! 

Заволікати, заволокти,-чу,-чиш 
(кого до чого) — затягпвать, 
завлечь. 

Заволікатися, заволоктися — 
і 1) затягиваться, завлечься; 

2) забродять, забрести куда. | 
Заволодіння—завладение. 
Заволодіти, -дію—завладеть. 
Заволока —1) бродяга: 2) брев-1 
но, закладка в плотпао;3)том-1 
пон. Затягувати з-ку —вво- 
дать томпон в сквозпую рану. 

Заволоктй, см. Заволікати. 
Заволончати, -чаю —затянуть. і 
Заволоть—род рьіболовной сети. 
Заволочування — боронованпе. 
Заволочувати, заволочити,-лочу 

—-бс'юновать, забороновать. 
Завіти ;я — завовяться, про- 
Завоняти—завонять. [воняться. 
Завіра—бревно, засов в воротах. 
Завірити—загород пть. 
Заворіння—ворота, [рст. 
Заворітка, -ки—заворот, ново-. 
«ворітниця—воротная жердь. 
Заворітній—1) находящийся за І 
воротами; 2) сторож при во¬ 
ротах. 

Заворіття —место за воротами.' 
Заворкотати, -чу, -чсш —1) за-1 
курликать; 2) заворконать, 
аворожйтн — і) заворожить, 
заколдовать, заговорить; 2] 1 
поворожить.начать ворожить. 
Воріт, -ту — 1) залив; 2) го- і 
ловокружение; 3) поворот, 
волеео, изгиб. В завороті_ 
°о дороге. 

У*Р рос 

Заворотень, -тня—1) поворот, 
колено, изгиб; 2) оскоплен* 
ний бичок; 3) круговорот, 
водоворот. 

Завірсений — 1) нахмуренньїй; 
2) (»р?м.) с ворсо й. 

Завірити, -ся—нахмурить, *ся. 
3-лося на двірі — небо н 
тучах. 

Заворуха—1) движение (в тол 
пе); 2) см. Завірюха. 

Заворушити, -ся—зашевелить, 
Заворчати—заворчать. [-ся. 
Завощити, -щу,-щйш—забршз- 

гать воском. 
Завоювання — завоевание. 
Завоювати, -воюю — завоевать. 
Завперше, нар. — прежде всех 

всего* 
Завсе г да, за всі гд й, заве ід и— 

всегда. 
Завсідний—всегдашний, обмч 
Завсідник—завсегдатай. [пий 
Завтівш, завтовшки, нар. (що. 

з кого, у що) — тол ЩИПОК 
в толщнну. 

Завторувати, -рую -завториті 
Завтра—завтра. На завтра— 

следугощпй день, на другої» 
день. Позавтра-послезавтра 

Завтре, -ого—завтрашнцй день 
ВІД з-ого — с завтрашпег#' 
дня. По завтр(ь)ому—послі 
завтра. * V, | 

Завузлитп—занязать узлом. 
Завушниці—опухоль за ушамп 
Завчас, см, Завчасу. 
Завчасний— заблаговремешша 
Завчасто, нар,—зачастую. 
Завчасу, завчасно, нар.—забла 

говремеено, заранее. 
Завчати, завчити — заучявать, 
Завше, кар.—всегда. [заучить. 
Завшйр, завширки, завширшки 

(з кого, в що, як що), нар,— 
шириною, в ширину. ^ 

слови. а. НікоиськпІІ-1Л. 
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Зав'язка—1) завязка, веревочка; і 
2) завязь; 3) связь, сцопле- 
виє; 4) зачаток» начало, при¬ 
чина, неточних. [нуть. 

Зав'язнути и зав’язти — завяз- 
Зав'ЯЗОК,-Зку—почка растенпя. 
Зав'язування—завязьіваняе. 
Зав'язувати» зав'язати—і) за* 

вязьівать, связілвать, повязьі- 
вать. Зав'язати гблову-вьіііти 

Ь замуж. 2) закладивать, зало- 
жить (здание) 3* в;К“"ИСПор- 
тить жпзнь. 3. СВІТ—сделать 
жпзнь безотрадной. 3. язик 
—заставить молчать. 

Зав’язуватися, зав’язатися — 
; 1) завязиваться, завязаться; 

2) начпнаться, зарождаться, 
поз викать. 

Зав’ялий — завялий, увядшип. 
Зав’ялити — сделать вяльш, 

обессилить. 
Зав'янути и зав’яти—завинуть, 
Зага—изжога. [увяиуть. 
Загавкати, -каю загавкотіти, 

•чу, -тиш—залаять. 
Загаворонитися — зазеваться. 
Загагакати—загоготать. 
Загад, ~ДУ—1) затвя; 2) заказ, 

3) пряказаіше» распоряжеппе. 
Загадка—1) загадка; 2) см. За- 
Загадковий—загадочний. [гадЗ. 
Загадковість—загадочность. 
Загадування—1) аадумьівание; 

2) поручение, распоряжение; 
3) загадьіванпе. 

Загадувати, загадати—і) заду- 
мивать, затеять; 2) прнкази- 
вать, делать распоряжение, 
заказать; 3) загади вать. 3. за¬ 
гадку—задать загадку. -СЯ-- 
задумьіваться, задуматься. 

Загїй, -аю—1) проволочка, за- 
медление; 2) заросль, чаща. 

Загайна — ироволочка, аамед- 
ление. 

Загайний—медлительньїй, кро- 
потдпвий. 3-на робота —за¬ 
тяжная работа. 

Загайно, пар. — меддительно* 
кропотливо. 

Зага й]кливець— запка. 
Зага[й (кливий—заикающийся. 
Зага и]куватися—заикаться. 
Загал, -лу — 1) целость, вссу 

общая еумма; общество? 
публпка. В загалі—среди об- 
щества. [пить. 

Загаласувати—закричать, заво- 
| Загалом, «яр.—і) оптом, гур¬ 

том; 2) сплошь. 
Загальмовувати, загальмува- 

тЛ—тормозить, затормозить. 
Загальний—общий, всеобщий. 

3. тиждень—всеядная недоля. 
Загальник—общее место, ба* 

вальпость, 
Загальність, -ности — 1) все 

вообще, всеобпхность; 2) сово- 
купность. 

Загальновжііваиий — общеупо- 
требительньїй* 

Загальновідбмий — общеизве- 
стньїй. 

Загальнодержавний — общего- 
сударствеивьш. 

Загальнозрозумілий — общепо- 
ватний. 

і Загальнокорисний-общеполез- 

ний. 
Загальноприступний— общедо* 

ступ ний, [вий. 
Загальносоюзний — общесогоз- 
Загамовувати, загамувати — 1 > 
успокаивать, успокоптт>,сдер- 

I жпвать, одержать; 2) зами¬ 
вать, замять (дело). 

Загамо ритися — заговориться, 
у^влечься разговором, 

Загамування—обуздание, укро- 
щение, усмироние. 

І Заганити. -ню, -ниш— охупить. 
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Заганяти, загнати, -жену, -неш 
—1) загонять, загнать; 2) вби¬ 
вать, вколотить; 3) завозить; 
•СЯ—1) бьтть загоняему, бить 
загнану; 2) у що—вбиваться, 
вколачпваться,вгоняться, пот¬ 
кнуться; 3) до чого, від чо¬ 
го—забегать, забежать сдппі¬ 
ком далеко; 4) увлекаться, 
увлечься. 

Заганьбйти, -блю— застндить. 
Загаптувати—вишить, иокрьіть 

вишивкон. 
Загар, «ру—угар. 

ар — горячнссть, усердие. 
Загарбання-захват, присвоение. 
Загарбати, -баю—3) захватать, 
присвоить; 2) закопать. 

Загардувати, -дую—запрудить. 
Загарливий—усердньш. 
Загартбвувати, -ся, загарту- 

вати, -ся—закалять, -ся, зака¬ 
лять, -ся. 

Загарчати-заворчать, заричать. 
Загарьбваннй — изнуренний, 

истощенний. 
Загасати, -саю, загаснути—по¬ 
тухать, угаснуть. Загаг *ув) 
РІД—вимер, прекратплся род. 

Загасити, -шу, -сищ— 1)поту- 
Шить, погасить; 2) утратить. 

Загата — }) ласиць, служащая 
забором; 2) стенка хлепа со 
средостенпем; 3) загражде*! 
ниє; 4) запруда. 

Загативода — сказочньїй герой, 
о У-?еРЖї1вавшяй воду, 
агатистий -— задержішающий. 
3*та земля—земля с корвями, 
аадерживаюглая плуг. \ 

вгачувати,-чую,загатити,-чу, 
•тиш— |) запружпвать, запру 
Апть; 2) ваградить, сделать 
васьщь. 

Загачувати, загачити, -чу,-чиш 
крючить, закрючить, за- 

хватить крюком; 2)зацедлять, 
задеть, завлечь, привлечь. 

Загаювання — замедленпе, за- 
держка. 

Загаювати, -гаюю» за гаяти,-гаю 
~ за держи вать, задержать. 

Загаяння, см. Загаювання. 
Загвіздокі-дка и загвіздка,-ки— 

чека (вообще затичка по 
принципу чеки). 

Загвбжджувати, -здйти, -жджу, 
-ЗДИЦІ—1) прибить гвоздем. 
при гвоздять; 2) (сов. в.) ска¬ 
зать резкость, колкость. 

Загецати, -цаю~заерзать# 
Загиб, -бу—погибель. 

і Загибання—погнбанпв. ( 
Загибати» загинути—погдбать, 

пропасть. 
Загибіль, -бели—погибель: 
Загиб но, нар.—гпбельно, губи- 
Загибок,-бку~погибель.[тельио. 
За гиджу ват и, загидити—зага- 
ж я мать, загадпть. 

Загикуватнй—запка. 
Затаювати, загіілити — бить, 

подОрасьівать мяч при ягре 
в гілку. 3. по матері—обру- 
гать по матушке. 3. в ухо¬ 
дять по уху. 

Загин, -ну — погибель, гибель 
До з-ну— до смерти, до по- 
следвего пздьіханпя. 

Загинати, загнути—і) заги¬ 
бать, загпуть; 2) крючки— 
'крючкотворствовать. 

Загинути, см. Загибати. 
Загирити, -рю, - риш—1) растра- 

тять; 2) замотать, 
ЗагІвлятн, заговіти, -вію — за¬ 

говляться, заговеться. 
Загінний — 1) псцеляющлй; 2) 

исцелнмий. 
Загін, -гону—І) затон; 2) па- 
шевная полоса; 3) отряд; 4) 
заводь, гладь на реке. 



Загі р ні й—Загонич 

Загірні [и) й—загорньш. 
Загір’я» -р’я—загорье. [леаио. 
Заглада—уничтоженпе, нетреб* 1 
Загладжувати, . загладити — 1) 

заглажявать, пригладите; 2) 
унпчтожать, пстребпть. 

Загледіти, см. Заглядіти. 
Заглемедзок,-ДЗка—топорний, 

грубо сделанньїй предмет. , 
ЗаглемезиЙ — неуклюжпй, аля- 

поватьш. [ка. . 
Заглибина—углубление, вием- 
Заглиблення—углубление. 
За гл ибл ювати(ся) ,за глибйти (ся) 

—углублять(ся), углубить(ся).1 
Заглитнутися—1) поперхнуть- , 

ся, подавиться; 2) захлеб- 1 
нуться. 

Заглобйти ,-бл ю9см. Заплішити. 
Заглядання—загладьіванне, за- | 

сматривашю. 
Заглядати, заглянути — 1) за- 

глядьшать, заглянуть, засма- 
трішать; 2) видеть, у видать. 

Заглядіти, -джу, -диш —уви- 
дсть, завіідеть. 

Загнести тісто—замеситьтесто. 
Загнивати. запііцс)ти, -гнию— 

загнивать, загнить. 
З а ГНИЛИЙ—загнивший. 
Загнилість—вагнпвание. 
Загні вашій—рассерженнмй. 
Загашатися—расеердпться. 
Загніздитися, -жджуся,-здйшся 

—угнездиться,разгнездпться. 
Загніт, -ту—загнетка. 
Загн ітиця—ногтеед. 
Загніток, -тка — угнетеняьш. 
Загнічувати, -чую, загнітити, 

-чу, -тиш — подрумяішвать, 
подрумянпть (хлеб)* 

Загноювати, загноїти—1) унА> 
В оживать, у навозить; 2) за- 
гнанвать, загноять. 

Заги узду вати, загну здати—за- 
уздьівать, зауздать. 
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Загнущатися—иренебреть. 
Загбва, нар.—заранее, заблаго- 

временно. 
Заговини, -вин—заговенье, 
Заговір, -вору—заговор. 
Заговіти, см. Загівляти. 
ЗаговОрювати, заговорйти—1) 

заговарпвать, заговорить; 2) 
заговарпвать, заклинать. 

Загоготіти, -чу, -тйш — загу- 
деть, 

ЗагОджувати, -джую, загодити* 
-джу, -дйш—1) задобри вать, 
расположить в свою пользу; 
2) удовлетворять, -творить. 

Загодовувати, загодувати — за- 
кармлпвать, з а кормить. 

Загодя, загодї, нар. — заранее, 
заблаговременно. 

Загоїння — излеченйе (ранні)* 
Загоїти, -ою, -!ш—излечивать 
ЗагОйдати—закачать. [раиу. 
Заголовний—заглавньїй. 
Заголовок, -вка — подушка. 

3-вки муранчані — муравьи- 
нмо яйца. 

Заголовок, -вку—заглавие. 
Заголосити, -шу, -сиш—зари¬ 
дать, завить. 

Заголубіти, -бію — заголубеть. 
Заголублювати,-блюю, заголу- 

бйти, -блю—при голу бливать, 
приголубить. 

Заголювати, заголйти —1) обва¬ 
жать, обважить; 2) забривать, 
забрить (в солдати); -СЯ—об- 
важаться, обважиться. 

Загомоніти, -ню — 1) з ким, 
до кого—заговорить, загу го¬ 
рить; 2) на кого— прикрик¬ 
нуть, укорять. 

Загбнистий—1) трвбоватольїшіі; 
2) вспьшьчивьій; 3) увле- 
каюшпйся. 

Загонити, см. Заганяти. 
Загонич, заганяч — загонщик. 
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Загонючка—род игріл в свинку. 
Загорбатіти, -тію—сгорбиться. 
Загордитися, -джуся, -дйшея— 

загордиться, 
Загорілець, -льця — фанатик. 
Загорілий—І) загорелий; 2) го¬ 
рячий, ПЬІЛКНЙ, вспьільчпвьш; 
3) загоревшийся; 4) фанати- 

Загоршість—фанатизм, [ческвй. 
Загоріти см. Загоряти. 
Загортати — загорланить, за¬ 

орать. 
Загорода—1) баз (не критий), 

вагон; 2) сад, огород. 
Загоріда — огорожа, огорожеи- 

ное место. 
Загорбджуватиг -джую, загоро¬ 
дити, -джу, -диш — загора- 
живать, огородить. 

Заго р о д ка—загородка. 
Загорбжа, -жі—ограда. 
Загортати, загорнути—1) заво* 
рачивать, заворотить; 2) за* 
гребать, загресть. 

Загортка и загортина—верхнєє 
женское платье. [заработать; 

Загорювати, -рюю— с трудом 
За горянин—живу ідп й з а. горам п. 
Загоряти,-ряю, загоріти,-р(і)ю 

загорать, загореть; -ся—1) аа- 
гораться,-реться; 2) вЬпиллть. 

Загорьбваний-зараоотанньштя- 
Жельш трудом. 

Загосподарювати — начать хо- 
зяііничать. 

Загостити — прибить в гостп. 
Загбстреність *—обостреяность. 
Загбстро-слпшком.очень остро. 
Загбстрювати, загострити—за- 

остригать, заострить. 
остювати(ся) — загоститься 

Заготівля, заготівка, заготі- 
влення—заготовка, (товщин. 

Заготівник, заготовець — заго- 
_аг°Тивчий — заготовительньїй. 
Заготувати—заготовить. 

Загонючка —Загримотіти 

Загоювати, -гбюю, загбїтИ“Нз- 
лечивать, излечпть (рану). 

За грабати—*загрести; захватить. 
Заграбувати—заграбить, отвять. 
Заграва—зарево. 
Загравати, -раю, заграти,-раю^ 

—1) зап тривать, зав грать; 2> 
(нссов. вид) — зал тривать, ко- 
кетничать; 3) начинять, на¬ 
чать двигаться, бежать, ле- 
теть и пр, резиьіми, бойкими 

І дай женцями; 4) (о море) на¬ 
чать волноваться; 5) (о светгу 
Напинать п грать, зал грать; 
(о тне и пр.) начать бродить,, 
забродить. 

Загракатися - зазеваться. 
Заграйичити—опредедгнть, ука~ 

зать границу, огранпчить. 
Загра|я]ничний — заграннчпив.. 
Заграти, см. Загравати. 
Загратися, -раюся—зайграться. 
Загреба—І) загребанио; 2) ме¬ 

сто, где что-либо загребленоу 
закопано; 3) род хлеба, кото- 
рий при печений загребает- 
ся в горящле углп; 4) свадеб- 
вий, длпнньш хлеб; 5) жа- 
Дпна. [тйеой. 

Загребелля/ ля—место за пло- 
Загребельний—находящвйся за. 

плотпцой. 
Загребти, см. Загрібати. 
Загребущий—жадний. 
Загрітий — имеющпй белу то 
масть вокруг шеи (о птпцах. 
п четвероногих животних). 

Загризати, загризти — загри¬ 
зать, загризть; -ся — начіт- 
нать спор, ссору, заспорпть. 

Загризкуватий—сварливий, на¬ 
дира. 

Загримати—1) загреметь; 2) на 
кого—забранпть кого. 

Загримотіти, -чу, -тиш — яа- 
греметь. 
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Загрібати, загребти—загребать 
вагрести, сгребать, сгресть; 
-ся—загребеться, загресться. 

Загрі бачка — кочерга. 
Загрібок, -бка — неудавшпйся., 

испорчонннй в псченьи хлеб. 
Загрівати, загріти—согревать. 

согреть. 
Загрілий—согреншийся. 
Загріток, -тку — теплота. 
Загрожувати, загрознти—угро- 

лсать, пригрозить* 
Загрбза—у гроза. 
Загромаджувати, загромадити— 

загребать, загрестп. 
Загрбнитися—покриться гроз- 

ДЬЯМИ, кистями. 
Загрузати, загруз(ну)ти — вяз- 

нуть, завязнуть, у вдану ть. 
Загрузйти — засипать щебнем, 

запаливать (дорогу). 
Загрюкати — загрохотать, за¬ 

хлопать (дверьга). 
Загрю[я]котіти, -чу, -тиш — І) 

заст}гчать сильно и часто; 
2) загромьтхать. 

Загуба — 1) потеря: 2) пагуба. 
Загубити, -бліо — 1) потерять, 

затерять; 2) погубить; 3) каз- 
нить, убить; -ся—іютсрятьсл. 

Загугнйти, загупіявїти—загну- 
сить, загугнпть. 

Загуда—иорицанпе. 
Загудити, -джу—охаять. 
Загудіти, -джу, -дищ-загудеть. 
Загукйти — 1) закричать; 2) на 

кого—позвать кого. 
Загуляти—1) закутить; 2) за¬ 

глушить кутежами * (свою 
беду, горе и пр.). [гумном* 

Загумениий — паходящиися за 
Загумення, загуменок, -нку 
место за гумном. 

Загупати— 1) застучать глухо, 
сильно; 2) пойта тяжелой 
яоступью* 

Загуркотати, -чу, -чеш, загур¬ 
котіти, -чу, -тиш — 1) загре- 
меть раснатамп; 2}застучать, 
загреметь. 

Загурчати—1) загреметь, засту¬ 
пать, затре щать, зашуметь 
сильно; 2) упасть, скатиться 
с шумом, стуком, упасть 
с висоти. 

Загуряти, занурити — заламать, 
занять, отвлекать. 

Загусати, загуснути—сгущать- 
ся, сгуститься. 

Загусти, -ду, -деш — 1) загу- 
деть; 2) рухнуть (упасть 
с висоти). Було, та загулй— 
било,.да салило.* 3) (о голубах) 
заворконать. 

Загутати—X) ошеломпть, оглу- 
І Ш ИТЬ; 2) укротить, у гомонить. 

І Заґавитн (кого)—отвлечь вни- 
маппе чье; -ся—зазеваться. 

Загвалтувати — подоять шум. 
Загеґотати—(о гусях) закричать. 
Загедзелити — понести чепуху. 
Заґедзкатися—1) пояти в дрок; 

2) закаїїрпзнпчать. 
1 Загелгати — (о іусях, ипдейских 

пшухах) закричать. 
| Загерготати, загерготіти, см. 

Загелгати* 
Загсрйвувати', загерувати—1) 

і загибать, загпуть* 2) зала¬ 
ми вать (цеву). 

Загрундзьовувати, загрундзю* 
вати — завязьівать, завязать 
креп ким у злом. 

За грунтбвувати, за гру нтувати 
—1) загрунтовивать, загрун- 
товать; 2) утвердить. 

Загудзлити, -лю—завязать у зел. 
Зад, -ду— 1) зад, задняя часть; 

2) зад, задница. 
Задава — 1) см. Кужба; 2) ри- 

чаг- для зажинання, гнет. 
Задавака—хвастун, форсун* 
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Задавати, задати—1) задавать, 
задать; 2) см. Завдавати; -ся— 
1) вознамерпваться, решить 
сделать; 2) (несов. в.) форсить, 
хвастать. 

Задавити—задушить, задавить. 
Задавлячка—лсаба (медиц.) 
Задавнений—і) прншедший в 
давность; 2) застарельїй, заиу ^ 
щенвий*(о болезои). 

Задав не ння—1) давность, за- 
Отарелость; 2) (о болезпи) 
запущенность. 

Задавнювати, задавнити—запу¬ 
скать, запустить; -ся—заста- 
ревать, застареть. 

Задар(ь), кар.—даром. 
Задарювати, задарйти — зада- 
рнвать, задарить. 

Задаток, см. Завдаток. 
Задача—задача, задание. [жать. 
Задвигтіти, за движати—задро- 
Задвійний—двойной. | 
Задвірковий — виходящий на 
двор, позадп дома. 

Задвірок, -рку — черньїй двор., 
ЗадвояКий—двух родов. 
Задебел іти —отве рдеть 
Задебеліти—остолбенеть. | 
За декрету вати — 1) при казать. 
Дать указ; декротировать; 
2) кодпфццировать в свод 
Декретов. , 

Зад ер а—лучина, щепка. 
Задеревіти, задерев'яніти—оде- 

ревенеть, окочонеть. 
Задеренчати — задребезжать, 

Зажужжать. , 
Задержу вати* задержати—І) аа- 
Держивать, задержать; 2) 
УДерживать, удержать. 

Задерикуватий—задорний, свар¬ 
ливий. 

?«ДеРІЙ, -рій—задпра. 
нувати заложпть дерном, 
нуги—задеть. оцаряпать. ' 

Задерти, см. Задирати. 
Задешевіти, -вію—подєшєеоть. 

| Заджерготати — понести тара¬ 
барщину. 

Заджижчати—зажужжать. 
Заздвеніти, -ню — зазвенеть. 
Задзвонити —зазвонить 
Задзеленьчати, -чу, -чйш, за- 

і дзеленькотіти, -чу, -тиш— 
зазвенеть, забренчать. 

Задзигоріти, -рю—бистро заго¬ 
ворить. 

Задзюрити — политься струси. 
ЗадзюрКота[і]ти—зажурчать. 
Задзьйбувати, задзьббати — за- 

клевивать, заклевать. 
Задибати—заковшдять. 
Задив, -ву — удивление, изум- 
левие. 

Задивлятися, задивитися — за* 
сматриваться, засмотреться 

За диву вати — удивиться, -вить. 
Задимати, ~дму, -дмеш — заду¬ 

вать, тушить. [тедь. 
Задймка—снежвий впхрь,’ мя- 
Задимлювати, задимляти, за¬ 
димити—закапчивать, коп¬ 
тить, закоптить. 

Задимляння—копчевка. 
Задимувати—задимить, 
Задинати, заднити—в<| являть, 

вставить дно. 
Задирак, -на—турухтан (птица). 
Задирака— задпра. 
Задирати, задерти, -деру, за¬ 
драти, -Дру—1) задирать, за¬ 
драть, поднпмать, поднять 

. вверх; 2) задирать, задрать. 
начинать, начать ссору. 

Задирачка—заусенида. 
Задирга, задирка—-1) задор; 

ссора; 2) заусеппца. 
Задиристо, нар.—задорво. 
Задиркуватий, задирливий, см. 

Задерикуватий. 
Задирливо, кар.—задорно. 



Задирчастий—Задуманий 

Задирчастий — (о дсреее) зади- 
рающийся, 

Заднх, •ху—удушье, астма. 
Задиханий—запихавшийся. 
Задихати, -хаю — залишать; 

•СЯ—запихаться. 
Задихатися—задихаться. 
Заднх[ш]ливий — удушливий, ! 

с удушьем 
Задівати, задіти—1) вдевать, 

вдеть; 2) девать, деть, запро¬ 
пастить. 

Задіянмй — (о полевой земле) 
истощелвий,потерявшпй пло- 
дородпе. 

% Задки, нар.—задом (пдтп). 
Задкувати — 1) пятиться;2)пдти 

езади, следовать. 
Задля, прєд. — ради, для, по 

причино. 
Задляти, «ся — замедлать, про¬ 

бить долго. 
Задмухати, -хаю—задуть. 
Заднити, -дню, см. Задимати. 
Задній,-нього, -ньої—задипіі. 

Задню пасти — оставаться 
езйди, не успевать, бить! 
д ос л одним. 

Заднянка—прямая кишка. 
За добі д, нар.—в предобедеввое 

время. [мл. 
Задобіддя—предобеденное вро- 
Задббре, нар. — очень хорошо. 
Задовбувати,задовбати,задовб*, 

ТИ, «бу, -беш—задалбливать, 
в[за]долбпть. 

Задовжа[и]тися —задолжаться. 
Задовіл, -вблу, задоволення — ■ 

удовлетворенпе. 
Задовольняти, задовольнити— 

удовлотворять, -влетворить. 
Задоїти — (о корове) передові 

задоить. 
Задбк, -ДКІ—1) ум. от зад; 2} 

заднєє сиденне зкипажа. 
Задосадувати-раздосадоваться. 
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Задбсить, кар. — вполве доста- 
точно, бодьше» чом доста- 
точно. 

Задощитися — 1) замокнуть от 
дождя; 2) (бей.)—наступить 
дождливой п ого де. 

Задра—царапина. 
Задрати, см. Задирати. 
Задратуватн —задразалть. 
Задригати—заболтать ногами. 
Задрижати—задрожать, 
Задрипа—неряха. 
Задрипувати, задрипати — за- 

бризгивать, «згать грязью. 
Задристати-запачкать поносом. 
Задріботіти—1) засипать скоро- 

говоркоіі; 2) засемееить (по- 
ЗадрІмати —задремать. [гами). 
Задрімнути—вздремнуть. 
Задріпа, задріпанець-1) забрьіз- 

гавшийся грязью: 2) неряха. 
Задріпувати, задріпати—1) за- 

бризгпвать,-брьізгать грязью. 
Задрочитися—1) пойтя в дрок; 

2)закапризн вчать, взбеситься. 
Задруге, нар.—вторпчно. 
Задубілий—затвердевпгий, за- 

коснелмй. 
Задубіти, -бію, задубти, -бну— 

окоченеть, застить. 
Заду блювати, задубйти— 1) (о 

коже) виделивать, видолать, 
видубить; 2) (о жквотних) 
поднимать, д однять вверх 
хвост; 3) (о людях) поднимать, 
п однять одежду, обнажіїд 
нижнюю часть тела. 

Задувати, -ваю, задути, -дму— 
задувать, задуть. 

Задувка—мятел ь. 
Задудніти, -ню, -нйш — глухо 

загреметь. [ниє. 
Задум, -му — замисел, намере- 
Задума —задум чивость. 
Задуманий, задумливий, задум- 
шли вий—зад у мчи вий. 
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Задуманість—задумчивость. 
Задумливо, нар. — задумливо. 
Задумувати, задумати—задуми- 

вать# задумать. 
Задуріти, -рію—заблажпть. 
Задурювати, задурііти — заби¬ 

вать, забить, притупить го¬ 
лову. 

Задутий—одутлий, обрюзгльїй. 
Задутися'— опухнуть (от сна, 

п'янства, болезеи). 
Задуха—1) духота; 2) сильний, 
удушливий запах; 3) спер¬ 
тий, удушливий воздух;4)за- 
сорение димових прохолов; 
5) и задуха—удушье, астма. 

Задушити — задушить; -ся — 
задохнуться. 

Заду шл ив и й—уду ш ли вьі й 
Задушний—1) (о воздухе) спер¬ 

тий; 2) заупокойний, поми- 
вальвий. 

Задушниця—панихида. 
Задякувати — сли піком много 

.благодарить. 
Задякувати — стать псаломщи¬ 

ком, дьячком. 
Заєдно, нар. — 1) вместе; 2) 
Засць, -йця—заяц. [постоянно 
Засчка—зайчиха. [вать. 
Зажадати — пожелать, потребо- 
Зажаліти, -лію, зажалкувати, 

-лкую—пожалеть. 
Зажарити, -рю—начать бистро 
делать что-либо. 

Зажарітися, -ріюся—]) заалеть 
2) сделаться ярким. 

За жарту вати,-тую—подшутить, 
начать шутить 

Зажахтіти, -хчу, *хтйш-(в ?о- 
рящіи уголіях) запишать, рас- 
палиться, зардеть, 

»Жвакати,-каю—зачавкать 
«жевріти, -рію —заалеть, рал 

гореться. 
«жедіпати-заорать, закричать 

Задумай геть—Зажинки 

Заженихатися (з ким)—увлечь» 
ся ухажпванием. [вьіа* 

Зажерливий—вепаситний, алч- 
Зажерливість — жадность, алч- 
Зажерти, см. Зажирати, [ность 
Зажив, -ву — зажлтое, зарабо- 

танвое пмущество. [блении. 
ЗаживаннЙ—бивший в употре- 
Заживання—употреблеиие 
Заживати, зажити — 1) упо- 

треблять, употребить. вку¬ 
тать, вкусить; 2) и спити- 
вать, в спитать, РЙзкоши за¬ 
жити—пожить 8 рОСКОШП. 6) 
приобретать, приобрести;за- 
рабатьівать, заработать. Сла¬ 
ви зажити — приобрести и.ч- 
вестноеть, славу. 4) вік — 
жить, пожить на ечет труда 
другого. 

Заживатися, зажитися — 1) за¬ 
живаться, зажиться, долго 
прожить где; 2) богатеть* 
разбогатеть. [титься. 

Заживитися — наесться, васьі- 
Заживний— 1) питательньїй; 2> 

‘крепкий, ПЛОТНЬІЙ. 

Зажйвок, -вку—1) зародиш, 2) 
питание; 3) зажитое, зарабо- 
танное; 4) впутреяняя дасть, 
снятой с животвого кожи. 

Зажидати, заждати (на кого)— 
ждать, иодождать, обождать. 
Зажди трбхи — подожди ае- 
мпого. 

Зажйіики,«мок-складки одежділ. 
Зажин, -ну (обряд) — начало 
жатви. 

Зажинати, зажати, «жну, -еш— 
1) деДать, с делать начал о- 
жатвм, вачинать, начать жать; 
2) зарабатьівать, заработать 
жатвой: 3) при жатве захва¬ 
ти вать. захватцть часть чу~ 
жой виви. 

Зажйнки,-ків—начало жатви. 



Зажира—Заз йму вати 

'Зажира, зажирана—1) обжора; 
2) любостяжательньїй, алч- 
ний, ненаситний. 

Зажирати, -раю, зажерти, -же¬ 
ру,-жереш—1) єсть, поесть; 
2) пожирать, жрать, сожрать. 

Зажйрливий, зажирану ватий, 
зажирний — 1) прожорлившп; 
2) алчпьій, любостяжатель- 
нмй. 

Зажйрливїсть — 1) прожорли- 
востьг2* любостяжательаость, 
алчность 

Зажирливо, нар. —прожорливо. 
Зажирувати — заиграть, заша- 
Зажйти, см. Заживати, [лить. 
Зажитлй — 1) зажиточньїй; 2) 

приобретенний трудом. 
Зажма, зажмагом, нар.—за один 

захват (рукой). 
Зажмурювати, зажмурити — за* 
жмури вать, зажмурить. 

Зажнивний—ясатвенний. 
Зажовклий—пожелтевший. 
Зажбвкнути—пожелтеть. [тить. 
Зажовтити» -чу, -тиш—ножед- 
Зажовтілий—аажелтевший. 
Зажбга—поджог. 
Зажбгнутиея — зажечься, под- 
жечься. 

Зажохатися—(« жирн. животи), 
ваболеть от жари. 

Зажохнутися—(о жирнживоти.) 
пздохнуть от жарьг. 

Зажурений—опечалооїШй* 
Зажурю вати, зажурити—опочи¬ 

ли вать, опечалить: -СЯ*одеча* 
ливаться, опечаляться, приго- 
рюниваться, пригорюнптьса. 

Зазбирувати—собирать. 
Зазвати, см. Зазивати. 
Зазвем і ти, см. Заздвенітн. 
Зазвичаєиий — усвоенний, во¬ 
шо дш в й в обьічай. 

Заздале[и]гідний — заблаговре- 
меншлй, лредварятельаьій. 

250 

Заздалегідь, заздале[и)годи, 
пар.—заблаговременно. 

Заздоровний—-заздравний. 
Заздре нн ий—завистливмй. 
Заздрити, -рю (кому в чому, 

нащо, ЧОГО) “ завидовать; -СЯ 
(на що)—завидовать, зариться 
на что. 

Заздрінний—замеченншй, бив¬ 
ший на замечаняи. 

Заздрі[о]сний, заздрівий (до 
чого, на що, чого) — зави- 
стлившй. 

Заздрісно, кар. — 1) завистливо; 
2) завидно. 

Заздрість—зависть. 
Заздріти, см. Заздрити. 
Заздріти, -рю—1) увидеть, за¬ 

ви деть, замети ть; 2)заглянуть: 
Заздро, нар. «на що, чогб, чо¬ 
му)—завидно. 

Заздроститп» заздрувати (на 
що)— завидовать (чему). 

Заздрощі, -щів—зависть, зави- 
СТЛИВОСТЬ. 

Зазеленити, -ню, -ниш— позе¬ 
ленить, сделать зеленим, ви- 
пачкать в зеленую краску. 

Зазеленіти, -нію — зазелеветь. 
Зазелень, нар — незредмм, зе¬ 
леним. 

Зазіів,-ву (когб до чого) —за- 
зив, приглашенпе. [зазвать. 

Зазивати, зазвати — зазивать, 
Зазивний — пригласптельний. 

3. лист— воззванпе. 
Зазимки, -мкІз — начало зпмьі, 

заморозки, первие холода. 
Зазимкуватий—которий зпмою 
тощает, болеет, а весноЙ по- 
правляотся. 

Зазимбваннй — отощавшвй за 
зиму. 

Зазимувати — 1) зазимовать; 
2) истощить дурним'кормоя 
за зиму (о жпвотнмх) 
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Зазирати, зазирнути—загляди- 
вать, заглянуть. 

Зазирнти — увидеть, завидеть. 
Зазирннй— яркий (о цветаг). 
Зазичати, зазичити—одолжать1 

одолжить. 
Зазір,' -збру — 1) заметность, 
приметность; 2) след, при¬ 
знак. Нема й зазиру — нет и 
следа, нет и признака, (внсть. 

Зазіхання — жадни чанне, за- 
Зазіхати, -хаю (на що) — 
льстптьея на что, жадничать, 

Зазлидніти—обеднеть, 
Зазлити, -злю — очень рассер- 
дить, озлобить. 

Зазліс(т)но, нар. — злобно. 
Зазлість — вражда, ненависть. 
З* на кого мати—враждовать 
С кем, ненавидеть кого. 

Зазлостйти, -щу, -стиш—ваде- 
дать зла, насолить. 

Зазмагатися—заспорить. 
Зазнавання—і) испитание, ис- 

литьівание; 2) з ким — зна¬ 
йомство; 3) близкпв, любов- 
ньіе отношения. 

Зазнавати, зазнати — 1) кого, що 
—помвнть, знать, узнать; 2) 
чого—исньїтивать, испитагь, 
изведьівать, нзведать; -ся — 
1) З ким — знакомпться, по- 
знакомиться; 2) сходиться, і 
сойтись, стать в лтобонгм.іе 
отношения; 3) зазнаваться 

Зазнайбіда—гореммка 
Зазнайймлювати, зазнайомити- 

заакомить, познакомить;-ся— 
знакомиться, познакомпться 

“взнаин, нар.—заведомо. 
Зазначений — о(бо)значенний, 
указанньїй [отметпна | 

^значка—1) знак, пометка, 2) 
означувати, зазначити—обо- 
значать, означать, обозначить. 
вамечать, наметить. 

Зазирати—Заїдати 

Зазбвини—пнрушка у свадоб- 
них гостей после свадьби. 

Зазолйти — досадить. [тить 
Зазолотйти, -чу, -тиш— зазоло- 
Зазолотітн, -тію, -тісш—зазо* 

лотиться. 
З збрений—заподозренний. 
Зазбрити—заподозрить. 
Зазоряти, зазоріти—1) (о зарв) 
показиваться^ показаться, за- 
светить, засиять;2) покрить¬ 
ся, усеяться звездами, 

Зазуб, -бу — 1) зазубрина, за¬ 
рубка; 2) лрвутка для лпсиц 

Зазубень, -бня—1) тупик, глу 
хой заулок; 2) см. Зазубець. 

Зазубець, -бця, зазубина—за¬ 
зубрина. 

Зазублювати, -блюю, зазубити, 
-блю — І) загибать. Загнуть 
крючком; 2) зазубривать. 

Зазублюватися, зазубитися—1) 
покриваться, покриться за- 
зубринами; 2) впиваться, 
впиться зубами. 

Зазуванець, -нця—сапог, паде- 
ваютийся на обе ноги. 

І Зазувати, зазути — обувать, 
обуть. * (НЬІЙ 

1 ЗазувистиЙ—(обобуви) простор- 
і Заіржавіти, *вію — заржавсть 
і Заіржати, см. Заржати. 
Заіскрити» -ся — заяскриться 
Заїдання — І) заедание (чем); 

2) заедание, загрьізааие (ко¬ 
го); 3) погубленое (кого); 4) 
захватьівание (чужого добра) 

.Заїдати, -даю, заїсти, -їм,-їси» 
-ЇСТН—І) заедать, з а єсть; 2) 
завдать, заєсть, загризть(ко¬ 
го); 3) губить, погубить, не 
дать жить; 4) захватьгвать, 
захватать (чужое добро); 
-Ся — 1) гризться, кусаться; 
2) (по)ссориться; 3) (о собаке) 
сильно нападать, лаять. 
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Заїди, -дів—1) Я8ВПНКИ ПО УГ- ! 

лам рта;' 2) желтая кожица 
около клюва птендов; 3) хи- 
щение, пользовавие чужим. ■ 

ЗаІДКИ, -КІВ—закуска, дессерт. і 
Заїдливий — 1) злой, иривязчи- 

вьій; 2) сварливий, 
Заїдня, -ні—ссбра, гризня. 
I. Заїжджати, см. Заїздити. 
II. Заїжджати, заїздити—заез- 
живать, -ездпть, пзнурять ез- 

Заїжджений—заезжевньій.[дой. 
Заїжджий— заезжий, приезжий. 1 
Заїжка—‘закуска, заедавие. 
Заїзд, • ду — 1) наезд; 2)^приезд 

на базар, на ярмарку; 3) заїзд- 
постоялий двор; 4) заезд (на 
бегах). 

Заїздити,-жджу,-здиш,заїхати, 
„їду — 1) заезжать, -ехать. 
Заїхав на чужину—заехать в 
чужую сторону. 2) успевать. 
успеть доехать. Ми ще до 
вечора заїдемо у Сквиру—еще 
до вечера успеем доехать. 
3) по д’е зжать, -ехать. 3-хав 
перед вікна* под'ехал к окнам. 

Заїз(д)нйн — заезжий, постоя- 
Заїка—заика. [лий. 
Заїкатися, заїкнутися — заи- 

каться, замкнуться. 
Заїкуватий—заикающийся. 
Заїхати, см. Заїздити. 
Зайвий — лишнпй 3-а мова— 

лишние слова. 3-а година— 
свободное время. 

Зайвина, -нй—1) излишек, из- 
биток; 2) запас. 

Зайво, пар.—излитне,напрасво, 
тщетно. 

Зайда—1) захожий человек; 2) 
приблуда; 3) большой мєшоїс 

Зайденнй—захожий 
Зайдиголова — 1) мудрствую- 
щий, умствующий, фантазер; 
2) сумасброд. 

Зайдисвіт, -та—бродяга, аван¬ 
тюрист. % 

Займання— 1) дотрагиванпе; 2) 
затрагивание, задевавие; 3) 
занятие (чего); 4) захват. У 
полби 3. — захвати ванне в 
плее. 5) захват животних 
на лотраве. 

Займанщина, займина, заєм— 
заимка, земля, принадлежа- 
піая по праву первого за* 
шггия. 

Займань, -ни—1) см. Займан¬ 
щина; 2) у займані бути— 

■ (о животпьіх) бьіть захвачен- 
ньім на потраве. 

Займати, зайняти, заняти — 1) 
трогать, тровуть. Слбвом 3. 
КОГІ — заговаривать с кем 
2) затративать, затронуть, за- 
девать, задеть; 3) аанвмать, 
занять; 4) захвати вать, захва¬ 
тать. У полби 3. — взять в 
плен, б) (о домашних жиют- 
них) загонять, загнать; 0) (о 
душевних движепиях) трогать, 
тропуть» затрати вать, затро¬ 
нуть (чувства). 

Займатися, заниматися, за(й)- 
НЯТИСЯ—і) загораться, заго- 
реться, воспламеняться, вос- 
пламевиться. На зорю, на світ 
3.—светать. 2) (от іпева7 сти¬ 
да) краснеть, покрасиеть, 
вс пьіхиьдть, вспихнуть; 3) 
дух за(й)НЯВСЯ—дихание за¬ 
хвати ло; 4) чимось — зани- 

і маться чем-нибудь. 
Займенник—местоимение. 
Займина, см. Займанщина. 
Займистий—огнеопасньїй. 

1 3 ай мити, -йму, прош. ер.-мив- 
см. Зайняти. 

Займище—1) занятое место; 2) 
см. Займанщина; о) заимка. 

Зайняти, см. Займати. 

^ , ___ ___ Зайолзаний—Закатати 

Зайбішаний, см. Заялозений. 
Зайти, см. Заходити* 
Зайча, -чати, зайченя, -няти— 

зайченок. 
Зайчатина —заячье масо. 
Зайчачий— заячий. 
Зайчиха, зайчиця—зайчиха. 
Зайшлий—захожий. 
Закаблй, -ліВ—задники сапога. 
Закаблук—(в сапоге) задник. 
Закаблуком, нар.—(о форме) гла¬ 

голом, в виде букви „г.* 
Закабл учу вати, зака блуч ити— 

загибать, загнуть. 
Закавраш, см. Закарваш. 
Закавчати, -чу—запищать. 
Закав’ядити, -джу—затошнить. 
Закадити, -джу, -диш — !) за¬ 

кадить; 2) задимить. 
Закаження—заражение. 
Закажу вати, -жую, заказйти, і 

-жу, *зиш—заражать, -зить. 
Заказ, -зу—І) ириказ, распо* 
рянсение; 2) занрещение. 

Заказаний — запрещенний, за- 
поведнмй. 

Заказник — 1) прнказивающий, 
распор я жаю щи й ся, при каз - 
чик; 2) заповедньїй лос. 

Заказувати, заказати—1) при* 
називать, прпказать, накази- 
вать, наказать, делать, сде- 
лать распоряженве; 2) запре- 
Щать, запротить. Мати з-ла 
вихбдити — мать* запретила 
виходить. 3) иредостерегать, 
предостеречь, отсо вето вать. 

Закат* -лу, закала—і) (в хлсбс) 
закал, вазкий слой; 2) тро- 
Щина, сквалсинД. 

Злкаламучувати, закаламутити, 
-тиш — 1) возмущать, 

возмутить; 2) замутить, 
^калатати, -таю—1) застучать 
а колотушку; 2) учащенно 
Зазвонить в кодокод. 

Закалець, -льця—ум. от закал. 
Закалічити, -чу, -чиш—сделать 

калекой. [кой. 
>акалічіти, -чію — стать кале- 
Закаляти, -ляю — запачкать. 
Закамарок, -рка^—закоулок 
Закаменнти, -ню — превратить 

в камонь, в тверд, состояние. 
Закаменілий — окаменевший. 

! Закаменіти, закам'яніти,-нію — 
окаменеть. 

Закандзюблюватися, закандзю. 
! битися—загибаться., загнуть¬ 

ся (крючком). Вонб таки на 
ДІЛО з-лось — похоже, будто 
что-то пз отого вийдет. 

Закантика — закадьічвьій друг. 
Зака нудити, -джу—затошнить. 
Закапати, см. Закрапати. 
Закапелок, -лка — печурка; за¬ 
коулок. 

Закарббвувати, закарбувати — 
1 делать, сделать зарубки; обо* 

значать,*зпачить. [рот рукава. 
Закарваш, -шу—обшлаг, отво- 
Закарлюка—крючок, загиб. 
Закарлючистий — извивистьій 
Злкарлючувати, закарлючити — 

загинать, загнуть крючком. 
Закастрйти,-рю—загромоздить, 

заставить. 
Закасувати,-сую,-сш, закасати, 

-саю—(о рукавах) засучпвать, 
засучить, заі орачпвать, за- 
воротить. 

Закасувати—1) превзойти. Мій 
кінь закасував його коня— 
мой конь превзошел его коня. 
2} унпчтожить, исключить. 
Закон закасовано — закон 
уничтожон. 

Закасуватися, закасатися—под- 
би рать, подобрагь, подни* 
мать, поднять (платье, поли 
шуби и прД |пать. 

Закатати, -таю—закатпть, всьі- 



ЗакатииЙ—Закнслюпати 254 

Закатннй—1) зяерский. свире- 
пьій; 2) креп кий, еолидньїіі. 
З-Ні чбботн—крешсие сапоги. 

Закатбваний — 1) замучевньїй 
истязанпямп, нитками; 2) не- 
уступчивмй, упрямьій. 

Закатовувати, закатувати—за¬ 
мучив ать, -мучить (пьггкамп). 

Закахикати, -каю — закашлять 
сухим кашлем. 

Закахкати—(об утке) закричать. 
Закацю[у]б(ну)ти — окоченеть, 

затвердеть. 
Закачатися — закачаться. 
Закачувати, закачати, ем. За¬ 

касувати, -сати. [цом хвост. 
Закачурити хвіст—свить коль- 
Закашляти—закашлять. 
Закв асу вати — запероть, поса¬ 
дить. 3-вали в тюрму — за¬ 
перли, посадили в тюрьму. 

Заквашувати, заквасити, -шу, 
-сиш — закзашивать, заква¬ 
сить;-ся — закисать, -снуть. 

Заквилити, -лю — жалобно за- 
стонать, заплакать, 

Заквитати, -таю, заквитувати 
-тую—внести в список 

Заквітати, заквітувати, заквіт¬ 
нути — зацветать, зацвесть. 

Заквітчаний—1) убранньїй, ук- 
рашенньш цветамн, лентами. 
3-на дівчина — девутка с 
цветамн на голово, 2) (перон.) 
счастливніі. 3. вік—счастли- 
вая жизнь, жпзиь в цвсту. 

Заквітчувати, -чую, заквітчати, 
-Чаю—убирать, убрать, укра- 
шать, у красить цветамн, чем* 

Закивати — закивать. П’ятами 
з. — убежать. П'ятами з* на 
кбго—б росить, пок и ну ть КОГО - 

Закид, -ду—1) упрек, укор; 2> 
указание недостатки. 

Закидати, закинути— 1) забра- 
сивать, забросить; 2) забра- 
сьівать, забросить, потерять; 
3) в що, до чого — садить, 
посадить куда-либо (в яму, 
тюрьму п пр.), 4)з-нути В Го¬ 

лову— випить; 0) кому, про 
що—памекать, намокнуть; (>)• 
на кого—вамечать, наметить 
в мислях. 3. Дном, куди, на 
Кого — посматривать, поемо- 
треть; взглядивать, вз гля¬ 
нуть. 3. гадючку (на кбго)— 
делать злоствие намеки (на 
кого); 7) кому ЩО—упрекать, 
упрекнуть, у називать недо¬ 
статок. 

Закиднйй—многоснежньїй, запа¬ 
ли стиіі. 

Закидувати,закидати забраси- 
вать, забросать (землей,напр. > 

Закипати, -паю, запипіти, -плю 
—1) закипаї ь, закипеть. Серце 
кров’ю 3-є—серце обливаетея 
кровьго. Шкура на тобі з-йть 
—будешь весь избпт, 2) на¬ 
пинать сердиться, рассер- 
дпться, разгневаться. 3. гні¬ 
вом—разгневаться. 

Закипілий—1} закипевшнй; 2} 
Крбв'ю - покритий, запекти й- 
ся кровью. (чать. 

Закиркати — (о нурице) закрп- 
Закисати, закиснути—закисать, 

закиснуть. 
Закислювати, *люю, закислйтн, 

-лю —1) делать, еделать кис¬ 
лим, пропптивать, пропитаїч 
посуду кислим содержи- 
мим; 2) душу — с’есть чего- 
днбо КИСЛОГО. 

лнбо цветньїм. 
Заквоктати, -кчу, -чеш—(о ка- 

седке) закудахтать. 
Закепкувати (3 кого) — посме- 

яться над кем, начать над 
кеи смеяться, насмехаться. 

Закн, заким, пар.—пока. 

Закахкати—Заклинач 

Зекйхкати, *каю — васмеяться 
едержанно. 

Заківець, -вця—меташіичеекая 
скрепа, оковка ва 'дерев, 
предметах. [дбчнвк. 

Заківка—ме галли чесний нако- 
Закіль, «ар.—пока. 
Закінчання, закінчення — 1) 

окончанве; 2) конец, вакшо- 
чение. 

Закінчати, -чаю, закінчити, 
-чу—закончитч., окончить. 

Закіп, -кіпу—окоп, окопанное 
место. 

Закіптйти, -чу, -тйш — 1) зако¬ 
птить; 2) поднять пьшь. 

Заклад, -ду—І) основание, фун¬ 
дамент; 2) учреждеиие, заве* 
денне. 

Заклад, -ду—1) заклад, пари. 
Битись, заходити, іти в з.— 
держать пари. 2) на з. ро¬ 
бити—делать в шпунт. 

Закладати, -даю, закласти,-ду, 
-Деш — 1) закладивать, аало- 
ашть чем-либо илн что-либо 
за что* 2) наклади вать, нало¬ 
жить; 3) закладивать, зало* 
жить, запрягать, з&пречь; 4) 
класть, положить; 5) осно-1 

учредить; 6) вносить, внести 
за кого-лпбо деньги; 7) пбзов 
“-вчинить иск, начать судеб- 
вое дело; -ся—і) за клади- 
ваться, бить заложенним; 2) 
заклади ваться, осеовьшаться, 
•ваться, учреждаться^днться; 

на що—решаться, - шиться 
твердо, дать обет; 4) держать 
пари, побиться об заклад, 
зкладач, -ча — унредитель, 
оспователь. 

Заклад(ч)ини, -д(ч)ин — 1) за- 
кладка, основанне; 2) пра- 
здпование закладки. 

Закладка — 1) складка; 2) за¬ 
кладка (в книге). 

Закладний-1) урочний. З-На 
роббта—урочная, едельная ра- 
бота. 2) залоговой; 3) за- 
кладной. 

Заклад ник—заложник. 
Закладом, пар.—-тихо, не спеша. 

3. робити—работать медлен- 
! ве спеша. 3. косити ^ 

брать косой при самой земле. 
Закладщина — закладка, осно- 

ванне. 
Закласти, см. Закладати. 
Заклацати—защелкать, засту* 

чать зубами. 
Заклйцувати, заклациутн — »а- 
щелкивать, защелкнуть. 

Заклейнити—заклеймить. 
Заклекотати, -чу, -чеш, закле¬ 

котіти, -чу, -тиш—1) закле¬ 
котать. Щоб твоя й путь 
3-тіла—проклятае, пожелание 
смерти. 2) орле) закри¬ 
чать; 3) заговорить (о шум- 
ном говоре тодпи). 

Заклепити, -плю, -лиш— за¬ 
крить, законопатить. 

Заклик, -ку — призив, воззва* 
ниє. На з. — а) на призив: 
б) по прпглашенлю. 

Заклинальний—зовущнв. зази- 
вающнй. 

Закликання — яазивание, при- 
глашенпе. 

Закликати, -каю, закликати, 
-каю— 1) пригдашать, при- 
гдасвть, зазивать, зазвать; 
2) произносить, проазнестл 
божбу, клятву, обет. 

Заклкш, -ну г заклятіїе. 
Заклинання—заклинавпе. 
Заклинати, -наю, заклясти. 
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Заклинцьбвувати, заклинцюва- 
ти, -цюю — І) набить стену 
кли вишками перед обмазкоа 
глиной; 2) в кайдани—зако- 
вать в кандальї; 3) заклини- 
вать, заклинить. 

Закліпати—замигать. 
Закло, -кла—кусок земля, вдаю- 
щийса в чужую землю. 

Заклопотано, вар.—озабоченио. 
Заклопотати — при чинить много 

забот, хлоп от; -СЯ—бьіть в 
хлопотах, заботах. 

Заклюкувати, -кую, заклюкати 
-каю—запутивать, з ап у тать. 

Заклякати, закляк(ну)ти, -кну, 
прош. в. закляк,-кла окочено* 
вать, окоченеть, отвєрдевать, 
отвердеть. 

Закляклий — окоченельш, око* 
стенольїЙ. 

Заклятий—І) заклятий, закол- 
дованний; 2) упорний, же* 
стоки й. 

Закльовувати, заклювати — за¬ 
клей ьшать, заклепать; -ся— 
1) за рож даться, зародиться, 
заводиться, завестись; 2) на 
що—начиняться, начаться, 

Закмічувати» закме[і|титн—за* 
мочать, заметить, запоми- 
вать, запомнить. 

Заков, -ву—окови. 
Заковерзувати закапризничать. 
Заковизінуїти, -зну, прош.л ер. 

заковйз, -зла 1)застьтть, око¬ 
ченеть; 2) залечь, занасть. 

Закбвтати— посту чать. 
Заківуватн, закувати, закути, 

-кую, прош. ер. закував — 1) за¬ 
кови вать, заковать; 2) зара- 
бати вать, заработать кузнс^і* 
ной работои; 3) (только сов. 
в. о кукушке) закукопать. 

Заков’язлий — о кочене вший, 
одеревеаевшнй. 
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Заков’язнути—І) завязнуть; 2> 
связаться, окоченеть. 

Закііти, -6ю, -бїш—начать де- 
ло дуриое. 

Заколесник—чека, кольїтекдлг 
задержання колеса на оси. 

Заколи, -лів—пзломм. (баті». 
Заколивати — закачать, заколе- 
Заколйс[х]увати, заколис[х]а- 

Т И, - ш у— закачи вать , у ка чать 
Заколіти—1) обомлеть; 2) оде- 

ровянеть, примерзнуть. 
Заколбджувати, зако лодити, 

(безл.)—сделаться запору. 
Заколоситися — заколоситься, 

вибросить колос. [смута 
Заколот, -ту — ссора, раздор. 
Заколота-*1) похлебка для жи* 

нотних; 2) (претор.) хлебово 
Заколбти— 1) заколоть (где) 

[3-ло в биЦІ]* 2) заколоті 
убить колющнм оружием 
(кого и чем). З* порося—за- 
резать поросепка. 3. ножсч 
—заколоть, зарезать ножем 

Заколотитися—1) забиться; 2; 
задрожать от вол а єни я. [ний 

Заколотний--смутний, мятеж- 
Заколбток, -тка—яйцо без за¬ 

роди ша. 
Заколочувати, заколотити—і) 
що В ЩО—намещивать, наме¬ 

тать, наболтать (напр.;мук 
п воде); 2) (только соє. в.) 
кого—проазвести ссору, раз- 
дор, смуту. 3-ти нарід—по- 
сеять смуту. [впірнуть 

Заколупйти — заковьгрпуть, ко- 
Заколядувати—І) захристосла- 

вить, занеть колядку; 2) за- 
работать певпем колядкп. [с і* 

Закома[е| шитися—закопошить- 
Закомезитися, -жуся—заупрь- 
миться, закапризничать. 

Закомірок, -рку — закоулок, 
огорожен. место за амбаром- 

Закон—Закоціор битися 
-- ■ —Т-* 
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Закін, -ону—!) зародьіш. Там 
йогі й закону нема—нег его 
там и зародиш а, нет и сле- 
да. 2)закон; о) исповедание, 
обряд, предписание ролнгпи, ; 
обичай. В з* увести—а) со- 
четать законним браком; б) 
окрестить. У з. уступити — 
вступить в законний брак. 

Законклюдувати — заключпть, 
закон чать. 

Законний — 1) законний; 2) 
обрядовий, традицпонний. 
3-не СЛІВО, 3-І речі—обрядо- 
вие, положенние вираження. 

Законність, -пости— закошюсть. 
ЗакСіХ опалити—залечпть замо¬ 
рить лечоннем. 

Законодавець, -вця—закоаода- 
тель. 

Законодавство — законодатеяь- 
ство. [ний. 

Законодавчий — законодатель- 
Законтрактовувати, -вую, за¬ 

контрактувати, -тую—закон- 
трактовмвать, -товать. 

Законяти, -няю, законйти, -ню 
—зарождать, зародить; -ся— 
1) зарождатьсн, зародиться; 
2) чого—причащаться, при¬ 
частиться. 

Закопилювати, закопилити — 
приподнимать, прп а однять 
кверху, заиорачпвать, заво* 
ротить, отворотить (кверху |. 
3. губу — задирать нос, на¬ 
дуться, заважай чать, 

Накопирсати — 1) заковирять; 2) 
нвгладко, нехорошо зашить. 

Закопирчувати, закопирчнти, 
см. Закопилювати. 

Закопотіти—1) (о Остях) побе¬ 
кать мелкими шажками; 2) 
(о лошаднх) иобежать с бьі- 
стрим топотом. 

Закопування — закапьіваяно. , 

4 “Р**1»оо. слоті. А. НіїсовСькяЙ —іі. 

Закопувати, закопати—1) зака- 
цмвать, закопать, заривать, 
зарить; 2) вкапьтватьк вко* 
ггать, вривать, врить; -ся — 
закапиваться, закопаться, за¬ 
риваться, зариться, уі'лу- 
бляться, углубиться. 

Закопчувати, закоптити — за- 
капчнвать, закоптить. 

Закордон, -ну—заграница. 
Закордінець, закордонний — 3) 

чужеземец, пностранед; 2) 
человек сз заграшщи. 

Закордонний—заграничншй. 
Закоржавіти—'Закоряветь. 
Закорінювати, закорекйти — 
укоренять, укоренить. 

Закоркування—закупорка. 
Закорковувати, закоркувати— 

закупоривать, закупорить,’ 
Закоростявіти, -вію—'Ваболеть 

чесоткой. 
Закортіти, -тйть (кому, кого), 

безл.—сильпо захотеться. 
Закорчавіти, -вію—покривиться. 
Ззкоріочувати, закорючкти — 

загибать, загнуть крючком. 
Закосичувати, закосичити — 
убирать, убрать, ухсрасить 
цветами голову. 

Закосок, -ска—залив роки. 
Закіт, -ту, закота, -ти—отво- 
Закот[ч] истий—отложной. [ рот. 
Закоханець, -нця -влюблений&. 
Закоханий—І) влюбденний; 2) 

виходе в ний, вз ледоли ний. 
Закіхання, -ня—1) любовь; 2). 

вдюбленность. 
Закіхувати, закохати—І) в лю¬ 

бляться,влюбиться, полюбить; 
2) воспптьшать, во спитать; 
-ся — і) в кіго, в кіму— 
влюбляться, влюбиться; 2) в 
чіму — цристращаться, при- 
страстнться к чему. [ гнуться. 

Закоцюрбитася, -блюся — за- 
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Закочувати, закотити—отвора* 
^чивать, отверауть; засучи- 
вать, засучпть. (питьівать 

За коштувати—попробовать, ис* 
Закошувати, закосити, -шу, 

-СИШ — 1) начинать, начать 
косить; 2) скашивать, ско 
сать; 3) зарабатьівать, зара 
ботать косьбою. 

ЗакощавІти, -вію — яссохпуть 
сильно исхудать. 

Закрадатися, закрастися ,-дуся, 
-дешся— 1) прокрадм ваться, 
прокрасться, подкрадьгвать- 
ся, лодкрасться; 2) вкради- 
ваться, вкрається. До книжки 
з-лася помилка—в книгу вкра¬ 
лась ошибка. 

Закрайок, -йка—край, окравна; 
кусок 

Закрапати—1) закапать, начать 
Капать; 2) закапать, накапать. 

Закрасти—украсть. |ва что. 
Закрасуватися—1). начать кра- 

соваться; 2) (о хлебах) за- 
цвести. 

Закрашати, закрасити — укра* 
шать, украсить. 

Закраяти—откроить, закроять і 
Закректати, -кчу, -чеш — за- 
Закрепа—крепьіш. [кряхтеть 
Закрепити, см. Закріпляти. 
Закривавити—окровавить 
Закривавленин-окровавлеаний 
Закривання— 1) закри ванне! 

2) прикрите. , 
Закривати, закрити, -рию—за¬ 

кривать, закрить, укривать, 
укрить. [деть 

Закрішдити, -джу, -диш— оби- 
Закривити, -влю — закривить [ 

загнуть, покривить. 
Закривитися — 1) вакрпвиться. 

покриваться, 2) на кбго—ва 
чать походить на кого. 

Закривіти, -вію—охрометь. І 

Закрильщик, -ка—крайвпй в об- 
Закрйти, см Закривати* [лаве. 
Закритний—1) укромний; 2) 

скрштиий [краще ниє. 
Закриття, -тя—закритие, пре- 
Закричати—закричать 
Закришка — крошка. оокрошкл 
крошениап приправа, 

Закришталюватися — начать 
кристаллвзоваться. 

Закришувати, закришити—кро- 
шить, покрошпть 

Закріпа—скрепа. 
З акр і пачувати, закріпачити— 
закрепощать, закрепостнть 

Закріпка—скрепа, сцеока. 
Закріплення—І) скрепление,2) 

закрепление. 
Закріпляти, закріпити—закро¬ 

плять, закропить, укреплять, 
укрепить. 

Закріплятися, закріпитися - 
1) скропляться, скрепиться; 
укрепляться, укрепиться; 2) 
{о губах) смикаться, сом- 
кнуться. 3-лись речі—замол- 
їсли слова. 

Закріпощатн, закріпостити, 
-Щу, -стиш — закрепощать, 
закрепостить. 

Закроплений — окровавленний 
Закропляти, закропити—1) ок 

роплять, окропить, 2) омо 
чать, омочать, освежать, ос- 
вежнть влагой. 3-пив душу — 
подкрепплся. 3. 6чІ—випить 
бить вавеселе, випившп, 

За(о)круглювати, закругляти, 
закруглити — округлять, ок* 
руглпть, закруглить. 

Закружйти —закружить. 
Закружляти, -ляю— закружить 

(летая кругами) 
Закр укати—закаркать 
Закрут, -ту—поворот, заворот. 
Закрутень^-тня, см Завертка І 
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Закрутити, см. Закручувати. 
Зікрутка, -тки—1) см. Заверт¬ 

ка; 2) завертка, закрутка (для 
запирання дверей, пороти пр.); 
3) кривошип (тоха.); 4) ко¬ 
ли шек у скрипки для натя¬ 
ги ванн я струн. 

Закрутбси, -сів — лабирицтьг, 
запутапоме улицьі, переулки. 

Закручуваний—^1) закручевньїіі; 
2) (о дереве) с Пзвплпстими 
слоями. 

Закручування—закручпвание. 
Закручувати, закрутити—1) за- 
кручивать, закрутять, завер* 
теть; 2) (о еетре) закручи- 
вать, закрутить; с>) зарабатн- 
вать, заработать прядением: 
4) замошеинп чать, зажудить; 
гСЯ — Закручиваться, закру¬ 
титься , закружи ваться, за- 
кружиться, завертеться. Мо¬ 
зок 3-йвся—закружплаеь го- 
аова, одурел. 

Закрюкати, закрякати—закао- 
^акршчка—пзвпл ина. [ кать. 
Закувати — 1) см. Заковувати; 

2) Закуковать. 
^Кувікати—1) (о свинье) закри¬ 
ють, заацзжать; 2) (о соееі 
^зжричать. 

^Кудлати (о волосах)—вз'ер')- 
3апУтать». растрепать. 

закуйовдити, -вджу—1) поре- 
путать, запутать, взбить (во- 
^?си); 2) сделаться мятелп; 
°> начать беспорядки устрап- 
Ють; -ся—1) спутаться, за- 
НУТаться; 2) начаться беспо- 

На,,ать беспо рядки. 
— за ку кар екать, 

^кульгати—захромать. 
З^ЯЯТН—задре мать. 

УП, -пу—закупка, покупка. 
п°РОбив—сделал по¬ 

купка. 

Закупень, -пня—скушцик. 
Закуплення, см. Закуп. 
Закупляти, -пляю, закупити, 

-плю, см. Закуповувати. 
Закупний— иокупательский. 
Закупник—закупщик. 
Закупня, -ні—закупка. 
Закуповування, -ня— {процесе) 

закупка, покупка. 
Закуповувати, закупити — і) 

закупать, закупить; 2) копі 
—^подкупать, подкупить. 

Закурений—1) запьіленньїй; 2) 
задммленвьш, закоптельїй. 

Закуріти, -рік», -рієш, -ріє — 
1) задимиться; 2) хіодняться 
ішли. Аж Закуріло—(так) что 
пьшь пошда. 2) побежать 
бистро, взбивши дьтяь. 

Закурнйкати—замурльїкать, за- 
бормотать. 

Закурювати, -рюю, закурити, 
-рю, -риш—І) задьшливать, 
задимить; 2) закуривать, 
закурить (папиросу); 3) за* 
капчті вать, закоптить (око¬ 
рок); 4) запьіливать, запи¬ 
лить что; о) (только сов. «.) 
бьіетро побежать, иоехать; 
6) иачигтать, начать курить 
водку: 7) запить, загулять. 

Закурюватися, закуритися — 
1) напинать, начать димить, 
задимиться. Бо дай тобі за¬ 
курилось — бранное пожелп- 
вие пожара. 2) закури ваться, 
закуриться (о папиросе); 3)за- 
кап чи ваться, закоптиться, по- 
темнеть от дима; 4) напи¬ 
нать, начать пилить, запи¬ 
лить; 6) запшливаться, за- 
пьтлиться, покриться пшлью. 

Закусити, см. Закушувати. 
Закуска—закуска. 
Закут, -та—1) за^оулок, у гол; 

2) убеясище, приют. 



Закута —3< а ;л и в« 

Закута, -ти—конура, хлен. 
Закутень, тня — у голок, глу- 

хое место. 
Закути, см. Заковувати. 
Закутий —заковаваьїй. 
Закутувати, -тую, закутати, 

•таю—закутьівать, закутать. 
Закухарювати, -рюю— 1) за-1 

няться стряпней;2) заработать 
стряпвей 

Закуцьорблений - закрученим ЇЇ. • 
За кушпелити — 1) запьілить, 

подняться о мли, мятели, 2) 
сильно ударить, 

Закуштувати, -тую — испробо- 
вать, отведать, «спитать 

Закушувати, -шую, закусити, 
*шу, -сиш — закусьіватц за¬ 
кусить 

Залагоджувати, залагодити, 
-джу, -диш—1) почииять, по¬ 
чинать, поправлять, попра- 
вить, 2) у наживать. у ладить 

Заладнбвувати, заладн(ув)ати 
—поправлять, поправить по 
чинять, оочинпть 

Залазити, -жу, -зиш, залізти, 
-зу, -зеш — 1) залезать, за- 
лезть, забираться, забраться: 
2) (чесов в ) заоачкать, лазая. 

Заламувати, заламати— 1) зала 
кивать, заломить 3, чортові 
ковбасу — сделать крюк (в 
путе). 2) кого — взять верх 
над кем, бить лучше кого 

Залаплювати, -плюю, залапити, 
-плю, -оиш — (і/ платника*) 
захватьівнть захватать, соє* 
динять концц бревен. 

Залапувати, дую, залапати, 
-паю —зах мати вать. захватать 
(ланами, руками) % 

Заласний — І) лаком ий. замая¬ 
чив ми, упоительяий;2) слало* 
Страста ьій, 

Заласся, *ся — еладострастие. 
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Залатувати, залатати-заплати- 
вать, заплатять, поставить 
заплату. 

Залаштувати— І) ваделать, почи¬ 
нить, исправить; 2) уладить 

Залаштунковий — закулисньїії. 
Залащитися, -ідуся — заля¬ 

скаться (гризгься. 
Залаятися — з&браниться. за 
Залебедіти, -дію — зале потать 
Залебоніти, -ню—забормотать, 

залепетать. [лез 
Залевчник—чека ва оси акипа- 
ЗалеглиЙ — 1) залежалий; 2) 

(а доліе) недоплаченний; 3) 
кому — подчинеиньїй (кому). 

Залеглість—1) недоплата, недо- 
бор, недоимка; 2) оодчинея- 

Заледа—ледявая кора, [ность. 
Заледащіти, -щію—облениться 
Заледве, нар — едва лишь. 

3. й п’ять було —едва-ли я 
пять било. 

Залежалий — залежальїй. 
Залежати, -жу, *жиш — зави* 

сегь. Мені на тім з-жить— 
меня зто близко интересует 
(касается). 

Залежний —І) від кого— завися¬ 
ми й, зависящпЙ; 2) залежав¬ 
шийся, запасной 

Залежність—зависимость. 
Залежуватися, залежатися — 

залеживатьса, залежаться 
Залементувати, -тую-подвять 

крик, плач. [петать 
Зелепетати -чу, -чеш — зале' 
Залескотати, -чу -чеш, см За¬ 

лоскотати. 
Залесливий — льстивьгй 
Залетіти, см. Залітати. 
Залетуха—залетаая птида. 
3{0)лива— І) разліїв. иаводне 

ниє 2) ироливной дождь: З 
штукатурная заливка (раз 
ведениая извесгь с пескомі 
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Заливати! залити, -ллю, зал¬ 
ляти, -ЛЛЯЮ — заливать, за¬ 
лить. 3. очі — напиться пьн- 
ньім. 3. за шкуру сала — 
сильно допвткать, мучить. 2) 
в кайдани — заковивать, за- 
ковать в кандальі. -ся — І) 
заливаться, залиться. 3. ре¬ 
готом — заливаться, смеать- 
ся. 2) захлебнваться, захлеб- 
нуться. 3. крбв’ю—умереть 
от прилива крови. 

Залившій—1) (осмехе) спльньгй, 
4 перекатистьій; 2) (о дожде) 
проливной. 

Залигувати, залигати—І) -на- 
девать, надеть веревку (на¬ 
лигач) па рога вола;2) (пере».), 
ехватить, лишить свободи. 

За лижник — полка для ложек. 
Зализаний — 1) зализанийй; 2) 
прплизанншй. 

Зализувати, -зую, зализати, 
^жу — зализивать, зализать 

Залиманити, -ию — вммавлть. І 
занять. 

Залинути — залететь, далеко 
заехать. 

Залипати, залипнути — обли¬ 
пать, прилипать, облипнуть. 

Заляскати — заблистать, бЛе- 
снуть, засверкать. 

Заляскотати, см. Залоскотати. 
Залискотіти, -чу, -тиш—запи¬ 
щать (о кобчпке). (ниться. 

Залисніти — заблестеть, залос- 
Залити, -ся, см. Заливати, -ся. 
^ЯЛИхОСЛоВИТИ, -влю—засквер- 

нословять, пропзнестя сквер- 
ЙОСловпе. 

_алицяй [ль]ник — ухаживатель. 
злицяння, -ня — ухаяелванйе, 
лгобезничание, ; 

"Лицятися — 1) до кого, иа 
Кого—ухаживать за кем (о 
апобовном ухажмваяии). Не | 

з-йся ДО мене—не ухаживай 
за мпоіі. На другу з-вся — за 
другои ухаживал. 2) на кбго— 
иметь видьі на кого, желать 
кого; 3) намереватьея, соби- 
раться. Хлбпці залицялись 
бити мене—ребята собирают* 
ся лзбить меня. [ной. 

Залицьовзний—обтянутмй ши- 
*алички, -чок — шалевочная 
обпвка бревенчатьіх стен. 

Заличковувати,заличкувати (що 
! чим)—прикривать, прикрить, 

замаекпровать, закрить пло¬ 
хо© лучгапм. 

Залишати, -шаю, залишити, 
-шу—оставлять, оставить, по- 

1 кидать, покинуть. Залйш(й)— 
оставь, брось. Залиши цю річ 

( —оставь (дома) зту вещь. -ся 
—оставаться, остаться, бить, 
в остатнє. 

Залйшній—излишний. 
Залишок, -шку—излншек. 
Заліг, лбгу—препятствие, пре- 
Заліжка—заклад, пари, [цона. 
Заліззя, -зя—железниа часта 

(чего-нибудь). 
Залізко—1) кусочек лселеза; 2) 
утюг. 

Залізний—1) железвьій; 2) (пе¬ 
реносно) чрезвичаїїно крео¬ 
ли й, могучяіі. Залізна тра» 
ва—черньїй лесной горох. 

Залізняк, -на — пнструментьі) 
л;елезньіе (у плотников). 

Залізниця—чугувка, железва* 
дорога. [ний. 

Зал Ізнйч(н)ий — железнодорояс- 
Залїзнйчник-железнодорожник* 
Залізняк, -ка—1) торговец же- 
лезом; 2) железний котел; 
3) железная руда; 4) сильно 
вьіжженний кирпич;6)речноЙ< 
серьій рак; 6) назвавле бу-> 
рого вола. 

*ЖШ> япнііми - т V *№: 



Залізо—За лускати 

Залізо—і) железо,2)цепи, око¬ 
ви Забити в з.—закопать в 
цепи, [да 

Залізовнна, -нк—жолезвал ру- 
ЗалІзо різний— железорезатель- 

ньій. [гель вий 
Залізоробний — железодела- 
Зал ізотопний -железнопдавиль- 
Залізти, см. Залазити, [ниії 
Залізува тий—железпстьій. 
Залізяка, -ки—обломок, кусок 
железа. 

Залізяний—железний. 
Залізянка — чу гувка (жел до- 
Залі(о]м, -ому—бурелом, [рога). 
Залі[6]м, -бму—1) изгиб, кри¬ 

визна, 2) поворот (роки, до¬ 
роги;, 3) перелом; 4) карниз^ 

Залінуватися—залеиптьея 
Заліплювати, -люю, заліпити, 

-ПЛЮ—зал впливать, залепить; 
-СЯ — І> аалеаяйваться, зале- 
ппться; 2) слепливаться, сле* 
питься. 

Залісок, -ску—опушка (леса). 
Заліт, -лету—залйт. 
Залітати, -таю, залетіли, ле¬ 

чу—залетать, залететь. 
Залітний—залетньїй. 
Заліток, -тку—1) летнпй випас 

скота; 2) залітки—начало ле- 
та. На з. зоставляти—остав¬ 
лять до начала буду щоголета. 

Заліто ш ній—позапрошлий, 
Залітувати—і) остаться на лото; 

2) хватять до нового урожал 
Хліба залітує до врожаю— 
хлеба хватит до урожая. 

Залічений—1) зачтевньш; 2) за- 
Залічення— зачет. [леченций 
Залічитися — засчитаться, оти* 
биться в счете. ^ 

Залічувати, залічити—1) зачв- 
тивать, зачесть; 2) залечя- 
вать, залечять. 

Залляти, см. Заливати, 
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Зал6г, -гу—заклад. 
Залога, -ги—1) гарвгизое; 2) ох 

рани гельная стража; 3) за¬ 
сада; 4) собрание, сбориЕце. 
б) землянка 

Заложити, -ся, см. Закладати, 
Залбжник—заяожни к. [-ся * 
Залбза, -зи—жедеза, гланда. 
Залозувати—страдать гландами. 
ЗалозуватиЙ — страдакиций 

гландами 
Залоїтися, -юся, -їшся —1) за- 
раляться; 2) облепиться чем. 

Залбм, -му, см. Залім. 
Залома, -ми — верхняя часть. 
щапка стога |лучистий. 

Залбмистий — изгнбистий, из 
Заломлювати, заломити, см. За¬ 

ламувати. [митольно. 
Залопом, нар. — бистро, стре- 
Залопотіти, -чу, -тиш—П за 
хлопать; 2) зстопотать, ло- 
бежав, побежать с топотом 
3) зашелестеть, зашуршать. 

Залаптатн—защемить, [котать. 
Залоскотати, -чу, -чеш—зате • 
Залубиці,залубниці,-иць,залуС- 
ЯІ, -бень — саво с кузовом. 

ЗалубниЙ—(о санях) с кузовом 
ЗалубуватІти—(о тлебе) затвер- 
Залука—приманка. [деть. 
Залулукати— (о иочн. хищн.ппш- 

цат) закричать. 
Залунати — (о зву ке) раздатьсл. 

З-ЛО—за з ву ч ал о. 
Залупати— захлопать(глазами * 
Залуплювати, залупити—отво 

рачивать, отворотить (кожу», 
залуплпвать^. залупить. 2. 
ОЧІ—виворотлть веки, 

ЗалупчистиЙ-отворачиваюіци# * 
ся. 3-І чбботи—саооги с от- 
ворачивающ. голенчщами. 

Залускати, залускотіти, -чу, 
-тиш, залущати, -щу—затре- 
щать, з адресе Зжать. 
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залучати, залучувати, залучи 
ти—І) до чого—залучать, за¬ 
лучить, завербовмвать. за- 
вербовать; 2) отнимать, от- 
нять от груди; 3) загонять, 
загнать домой (жнвотное); 4) 
орисоединять, -нить, 3. сла¬ 
ви—приобрести славу, про¬ 
славиться. 

Залучення — присоединение, 
прпсовокуплевие 

Залюбки, кар.—с удозольстви- 
ем, охотно 

Залюблювати, залюбйти — лю¬ 
бить, полюбить. Він з-ив_ 

ему поправилось. *ся—влюО- 
Дяться, влюбиться, полюбить 

Залюднення—заседенность. 
Залюдніти, -нно — заселиться. 
Залюдняти, залюднити, -ню— 

заселять, заселить. 
Залюлювати,-люю—прикурить. 

вапмствовать оговька. 
Залюляти, -ляю — убакжать. 
•>алю[ьб]патися — аамочпться, 

зарризгаться. 
Залютий—свирепий, жестокий, 

3-а зима—суровая зима. 
залютбвувати, залютувати—1) 

заоаивать, запаять; 2) (сов. в.) 
засвирепствовать, [сада. 

_злягання—1) залегание; 2) за- 
^алягати, залягти - 1) що -за- 

нпмать, занять место, по- 
крьівать, покрить собою; 2) 
спадать, снасть, подечь. Го¬ 
лова З-гла — голова упала с 
ПЛЄЧ 3)заваливать, завалить; 

) залегать, залечь; б) засе- 
2атьі засесть (в засаде); 6) 
і? затихать, затихнуть; 

і Оставаться, остаться без 
_ работки. Нива залягла — 

заиУотилась. 

ість"3аиу 1 ана и “ • ''^виїсть—запуганиость. 

залякувати, залякати— запуги- 
вать засугать. 

^ал яму вати—окай мить, [ся 
Залямчйтися—(о волосах) сбить- 

| Заляпувати, заляпати—1) (сов. 
в.) захлопать; 2) забризги- 
нать, заорьізгать гразью. 

Залдпотіти, -чу, -тиш — 1) за¬ 
хлопать (учащенно); 2) зака¬ 
пать (учащвдно). 

Заляскати — І) захлопать, за- 
щелкать; 2) зарукоплескать. 

Заляекотіти, залящати — ]) уча- 
щенно захлопать, защелкать- 
2) бистро резко заговорить, 
закричать резком голосом. 

Зальбги, -гін—засада [чить. 
Зальбпата — забризгать, замо- 
Зальбти, -тів—ухаживание, во¬ 
лок о тство. 

Зальотний — І) любящий уха- 
жпванвя, волокптство; 2) уда- 

Зальотник—ухаживатель. [лий. 
За ма гати—одолевать. 
Замазка—замазка. 
Замазувати, замазати—1) зама* 

зивать, замазать; 2) запачки- 
вать, запачкать. 

Замазура, -зуха — замарашка 
Замазур итн—запачкать. 
Замаячити, -зчу — окровавить. 
Замаїти, см. Замаювати. 
Замайоріти, -рю - - показаться, 
появиться. [стерпть. 

Замайструватн—приняться ма- 
Замаківчйти—одурманить 
Замакітритися, -трюся — закру- 
житься. Світ з-вся-голова за- 
круяшлась. Л 

Замалим, замалбм ие, нар. — 
чуть не; без малого Зама- 
лом не впав — чуть не упал. 
Замалим не двісті —без ма¬ 
лого двестп. 

Замалярувати — 1) занять ся асп 
вописью; 2) заработать ж 
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Замальовувати, замалювати— 
запрашивать, запросить. 

Замандюритися, см. Заману- 
Заманйти —-заманить, |ТИСЯ> 
Заманка—приманка. 
Заманутися—захотеться. 
Заманячйти, см. Замаячити. 
Замаритн — возмечтать, раз- 
метгаться. 

ЗамармузііТИ, -жу, -зиш — за¬ 
дач кать. 

Замарудити, -джу—1) утомить 
скучним; 2) затекотать. 

Замасковувати, замаскувати— 
маскировать, замаскировать. 

Замасльонити—замаслить. ; 
Замастити , см. Замащувати. 
Замах, -ху—Д) взмах, размах. 
Одним, за одним з-хом—сра- 
зу. Під сей, той 3. — в ЗТОТ, 
в тот раз. 2) на кого, на ! 
що — нокушенде, посяга- 
тельство. 

Замахати, -хаю— 1) замахать; 2) 
п’ятами—побежать. 

Замахнути, -ся—замахнуться. 
Замаховйй—маховой. 
Замачати—омачивать. 
Замашний—1) тяжельїй, увеси- 

стий, чем удобно замахнуть¬ 
ся^) бистрий, скорий, прьіт- 
кий. 3. хлбпець — прьіткий 
парень. 

Замашно, нар.—далеко. З* Ити^ 
не близкий свет идти. 

Замащувати, замастити—1) за 
називать, замазать; 2) зама¬ 
слювать, замаслить. 

Замаювати, -макою, замаїти, 
-маю — украшать, украсить 
аеленью, ветвями дер^рьев, 
травами. 

Замаюсити,-шу- з ажи лить, при- 
своить, запроторить, [ра). 

Запаяти—заколихаться (от вет- 
Замаячи[і]ти-доказаться вдали. 

*/иг> 

Замгнути—вздремнуть, задре- 
мать, [блеять. 

Замокати, замекекекати — за- 
Замел, -лу—помол, мука. 
Замелуватий — завирающиися: * 

попусту болтающий. 
Замелювати—закативатьса; схо- * 

• дить в сторону. Санки з-лю- 
ються — сани забегают в 
сторону, 

Замелюватися—зазираться. 
Замельдувати—(о яте докумеп- 
тов) заявить, уведомпть. 

Замелькати — замелькать, за* | 
сверкать. 

Замережити—покрить узорами, 
резьбой. 

Замерзання— замерзаняс. 
Замерзати, замерзти — замер-, 

зать, замерзнуть. [зльїйД 
Замерзлий — заморзшіїй, ьюр-4 
Замерзлякй, -кіь—ледяние со^ ^ 
сулькіь 

Замеркотіти, -чу, -тиш—забле- 

Замешкувати, замешкати — 1) 
ІДО — занамать, занять оод 
жилье; 2) жить в помещенил 

Замивати, замити, -мию, -ся — 
замивать, -ся, замить, -ея. 

Замиг(о)тіти, -чу, -тнш—1\ т 
сверкать, за мер дать; 2) ; за¬ 
мигать, замелькать. 

Замизериваний — исхудальзу 
чахлий, заброшенний. 

Замйзкати — (об одежде} зано¬ 
сить, затаскать. 

Замик, -ну — 1) смик, замок, 
2) прикус (зубов). 

Замикальний—зам и кашах» й, га- 
пираіощдй, запорний. 

Замиканий—заперти й. 
Замикання — 1) зашіравие, 2) 

заключевие (в тюрьму). 
Замикати, замкнути—1) дали - 
рать, запереть. 3-й губу, 
уста—зажать рот, при нудить 
вамолчать. 3-в бчї—сомкнуть, 
закрить глаза. 2) ваключать, 
заключить, запирать, запе¬ 
реть; 3) заграждать загра- 
Дїіть, прегражда^ь, прегра- 
дать, -ся—1) запираться, за- 

стеть, замер дать. 
Замерлий—1) замерший; 2) 

ходящийся в л отар гиче ском 

Замертвіти. -в.ю-замороть об Замилити, -ся-ошибятьея. 
мереть (°т испуга, напр.). . Замилитися-локриться псноб. 

Замерти, см. Замир т . Замилувати — 1) полюбить' 2) 
Замерхати, замерхнути-(о «>«. аалаСкаті 

покриваться льдом, сц*г*» Замилуві^ся (чим, на що, з 
замерзать. Чогоі-залюбоват^я. 

Замести, см. Замітати. Заминати замшіти , зам’яти- 
Замет, -ту - 1). сугроб, веа^'. 1} к ’ ммиг) 

СВ6ЖЕШЙ; 2) гор 
аовтальво лежащпе бревй , Заминка - 1) (корм) мука от- 

вьі. В-замет-подряд. 2» ^одои; 2) замешатель- 

Замета - 1) сугроб; 2) бур»» ЗамИпїЛУ *а’ Су*Т? 
Заметистий—снеяснив, с ззя вамищ, 41' 
Заметйти—заразить. [сам* Замипеїіет ^ 
Заметіль, -ели—мятель. ^амйоеі ча *-вця прпииревоц 
Заметїшіти-ошяіь. 1 « 2* 
Заметушитися—засуетитьс^ 

Замнрннк - примпревец. (ский. 
Замирннцький — прпмиренче- 
Замйрювати, замирити — 1) за- 
ключцть мар, примириться; 
2) мирить, помири гь; 3) ус¬ 
мирять, усмирить. 

Заміїскрити—забормотать. 
Замисл, -лу—намерение, уми¬ 
сел, замисел. 

Замислений —задумчивий. 
Замислитися—задуматься. 
Замишлівка, -ляпка, -ляниця— 
прихотливая жевщина. 

Замишляти, замислити—1) що- 
замишлять, замислить, за¬ 
дум мвать, задумать что; 2) 
КИМ—командовіїть, распоря 
жаться кем. Тепер буде ким 
замишляти—тепер Судет чем 
рас поражаться. 

Заміж, пар.—замуж. 
Заміжжю, пар —замужем 
Заміжжя, -жя—аамужество. 
Замі|й)жний—зажиточньїй. 
Заміжній—замужніїй. 
Заміжня—замужвяя (женщива). 
Замізку вати—задумать. 
ЗамІл,-лу,заміль,-міли—отмель. 
Замілілин—обмелевшпй. 
Заміна—І) замеаа, обмен; 2) 
подмен. 

Замінна—замена, обмен. 
Замінний— І) заменптельний; 

2) лист—меновая заиись. 
Замінювати, заміняти—замени- 

вать, аамеиять, променять; 
-СЯ—обмен иваться, -няться. 

Замір, -ру — 1) намерение, уми¬ 
сел, цель, план; 2) отделен- 
ное, отмеронное поле. 

Замірнстий — 1) дредириимчи- 
вий; 2) себе на уме. 

Замірка, -ки—палка с деления- 
ми для измерения жидкости, 
мензурка. [кий. 

Заміркуватий — щуплий, мея- 
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Замірок, -рка —замориш. 
Заміряная — 1) намеренпе; 2) 

замах ізвание. 
Замірятися, заміритися—1) воз- 

намериваться, вознамвриться; 
2) замахяваться, вамахпуться. 

Заміс, -су — мука', глина для 
з ам вшивали я. 

Замісити, -шу, -сиш—а&месить 
За місто ^ замісь, нар.—вмвсто. 
Замісти, -тя—загородье, пред- 
местьв. 

Замісц[т]ь,.нар.—вместо. 3.спа¬ 
ти, працюй — вместо того, 
нтоби спать, работай. * 

Заміський—загородний. 
Заміт, -мету, см. Замет. 
Заміт, -міту, см. Замітка 2, 3. 
Замітавка — 1) половая щетка; 

2)лопата для горящих углой. 
Замітальниця — і) уборщица; 

2) могла. 
Замітати, замести, яром», замів, 

•■мела — заметать, замести; 
емвтать, сместп. 

Замітатися, заместися—1) за¬ 
метаться, заместись, вьше- 
таться, виместись; 2) исче- 
зать, исчезнуть, убежать. 
Діти замелись із хати—дети 
убежали из изби. 

Замітити — 1) заметать, отме- 
тить; 2) запомнпть. 

Замітка — 1) заметка; 2) при- 
Ьіета; 3) 3-у давати — давать 
понять. Брати на з-у — при- 
нимать к сведонаго, 

Заміткйй — 1) приметай й, ва- 
ломиїїающиася; 2) памятли- 
вий. ^ 1 | 

Замітливий — набяюдательпий. 
Заміття - заноси, сурроби енега^ 
Замітуватн — 1) забрасивать. 

Закидать; 2) забрасивать, 
оставлять, не употреблять. 

Заміть, -мети, см. Замет 2.1 

Замічати, замітити—замечать 
заметать, примечать, примо 
т“ть; [сторонниіі. 

Замішанець, -нця—чужой, по- 
Замішанйна, -ни—замошатеаі.' 

1 ство, суєта, беготня. 
Заміщання—смятение, замеша 
тельство, растерянность. 

Замішатися—заметаться, при¬ 
метаться. 

Замішка — 1) замешательство. 
путаница, неурядица; %) цо- 
меха; 3) толокно. , 

І Замішувати, замісити, -шу, 
і -сиш—замешивать, замосить. 
Замішувати, замішати, -шаю— 

замешивать, замотать, раз- 
мешивать, размешать. 

і Заміщати, замістити, -щу. 
•СТИШ—замещать, заместить. 

Заміщення—замещение. [тий 
І ЗамканиЙ — замкнутий, запер- 
Замкнений—1) у чому—запер- 
тий; 2) дц чбго —заключев- 
ньій (в тюрьму). [затвор. 

Замкнення, •ня — заключение; 
Замкнути,-ся, см. Замикати,-ся. 
Замкбвий — замковий, принад- 
лежащнй замку. 

Замковнще — попелище замка. 
Замлівати, замліти—1).ослабе- 

вать, ослабеть, взеуряться. 
в з ну риться; 2) (о теле) отер- 
лать,отерпнуть, онеметь. 

Замлілий—вялий, ослабевшнй, 
нзнуренний. 

Замняти, см. Заминати. 
Замняток, см. Зам’ятая* 
Замбва — заговор, заклинаніїе. 
Замовити, см. Замовляти. 
Замовкати, замДвк(ну)ти — ва- 
молкать, замолчать, умов-* 
кать, умолкпуть, замолкнуті*. 

Замовлення-—заказ. 
Зумовлювання^ 1) заговарпза 
ниє; 2) заказмнание. 
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а«ипи ніі/1 иии 
заговор. 

Замовляти, замовити, 3 л. мн. 
•ВЛЯТЬ — заговаривать, .заго¬ 
ворить. Замов за мене слозо— 
замолип за мввя словечко. 

Замовний—заговорньтй. [чпк. 
Замовник, зам6вець,-вця-заказ- 
Замовчувати, замовчати—1) аа- 
малч ивать, замолчать; 2) у мол- 
кать, умолчать. 

Замотати, замогтй, -можу — І) 
осжлнвать, -лить, одолеть; 2) 
бить в состоянш* 

Замопільний'Загробний. [стить. 
Замогоркчити—задобрить, уго- 
Замодлу [ ю) вати — приморить, 
пригнать, размерить (^у плот- 
ников и столяров). 

Замбжний—зажиточвьій, состо- 
ятельамй. 

Замбжаість—зажиточность, со- 
стоятельность. Ітеть 

Заможніти—разжпваться, бога- 
Замозо Л ИТІІ —заработать . (мозо- 
^амок, -місу—замок. [лямв). 
*®мок, -мка—1) замок; 2) замок 
У ружья. 

Замокати, замок(ну)ти — замо- 
_ кать, замокнуть. 
Змокріти, -рію — еделаться 
мокрим, вспотеть. 

Замолитися—замолиться, 
^амолодикувати-захолостячить. 
^амолоду, нар. — в молодости. 
амолут,-ту-плата за молотьбу, 

«молота, -мелю, -мелеш — 
) ^замолоть; 2) обмолоть; 3) 

забодтать, оамахать; 4) замо- 
. лотьр понести вздор. 
«Молочувата, замолотити— за- 
рабатшвать, заработать мо- 
йотьбой. г 
^блювати, замолити — зама- 
лнвать; замолить, [завязать. 
оМсати—с трудом кое-как 

а і м —заморгать, зашеве- 
лить бровями. 

Замордбвувати, замордувати — 
1) замучпвать, замучить на 
смерть; 2) памучивать, и;і- 
мучить. 

Замор дуваніїя — убийство, 
смертоубайство. 

Заморити см. Заморювати* 
Замірка—наркоз. 
Заморожувати, заморозити — 

замораживать, заморозить. 
Заморозок, -зку —- Заморозок 
Заморозь, -зи—изморозь, 
Заморока — 1) помрачение; 2) 
оду реале, ошеломленяв, при- 
ведеяие в безпамятство, му- 
ченяе. 3-ки на нього упали— 
он лишилея сознания. 

Заморочувати, заморочити—І) 
помрачать, омрачить; 2) за- 
^горочить, ослепить, одурить, 
ошеломить. 3-ло гблову—за 
пружилась, затуманилась го* 
лова. -ся—1) горять голову, 
ебитьсу* с толку; 2) (о голосе) 
пружиться, закруяситься.З-ся 
чим—устал, ебилея с толку 
от чего. 

Заморський —заморений, 
Заморювати, заморяти, замори¬ 
ти— 1) замардвать, заморить, 
И8 ну рить; 2) приводить, при¬ 
вести в Оеспамятство, ли¬ 
шить чувств; 8) подвергать, 
подвергнуть депствию нар- 

Заміір’я, -р’я—заморье. [коза. 
Замостити, см. Замощувати. 
Замостбвий—замостний. * 
Замітаний — запутанпьш. 3-на 

справа—путанное дело. [-ся* 
Замотати, -ся, см. Замотувати, 
Замоторйтися—заспешить. 
Замбтувати, замотати —1) за» 
мативать, замотать, вамати- 
вать, намотать; 2) зажулд» 
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вать, зажулить; -СЯ—1) об-і 
мативаться, обмотаться, за- 
закутиваться, закутаться; 2) 
запутиваться. запутаться. 

Залишу (ю|ватися—І) укрешіть¬ 
ся, окрепвуть; 2) делать уси¬ 
пне, иаорячь сили. 

Замочений — замоченвий, под- 
моченішй. 

Замічування*—замачп ванне. 
Замочувати, замочити — 1) за* 
мачивать, замочить, подмачи- 
вать, подмочить; 2) намачи- 
вать, намочить; -СЯ — 1) за- , 
зачинаться, замочиться, за¬ 
мокать, замокнуть; 2) вьі* 
пить водки (шутливо). 

Замощувати, замостити—1) ви 
мати вать, замостить, закла¬ 
ди вать, зал ожить; 2) покри¬ 
вать, покрить, [ля 

Замріти -показаться неясно вда 
Замружити — зажмурить, за 

крить, смежить. 
Замрячй[і]ти—заморосить. 
Замугикати *— запеть тихо, за- 
мурл ьікать. [мудрствовать 

Замудрувати — замудрпть, за 
Замужжю, нар.—замужем. 
Задіужжя, см. Заміжжя. 
Замулювати, замулити — зано¬ 

сить, занести ялом; -СЯ— 
заноситься, бьіть занесенням 
илом. 

Замулювати, замуляти, -ляю— 
мозолить, давить, натереть. 

Замулитися—замяться 
Замуравитися — зарасти, по¬ 

криться травою. [ка. 
Замурза—замараха; замухрьп^ 
Замурзай ий—замуслепннйг. 
Замурзувати, -зую, замурзати, 

-ЗЯЮ — замусливать, заму- 
слить, испачкать. 

Замуркотати— 1) заму рлшкать; 
2) забор мотать. 

Замурмотати, -чу,-чеш, замур¬ 
мотіти, -яу, -тйш—забормо- 
тать. 

Замуровувати, -вую, замурува¬ 
ти, -рую—1) закладивать, за- 
ложить, задельївать, за делать 
намнем, кирпичем; 2) залеп- 
лять, залеаить (снегом окна). 

Замурування—заделка, заклад¬ 
ка (намнем). 

Замурчати, -чу-заворчать, за¬ 
му рльїкать. 

Замусблити—замуслить, запач- 
Замусуватй—аапевиться (кать. 
Замут, -ту — хаос, беспорядок. 
Замутити, -чу, -тиш—замутить, 

возмутпть. 3-й тишу—нару¬ 
га ить тишину. -ся —1) заму- 
титься; 2) найти предлог, 3) 
развлечься, провести времд. 

Замутніти—помутнеть. 
Замуцкуватий — затвердельїії. 
Замучитися—1) покриться му- 

кой; 2) (об от верст иях сита) 
забиться мукой. 

Замучувати, замучити — заму- 
чивать, замучить. [везти. 

Замчати—замчать, занести, за- 
Замчище, замчйсько —1) ув.от 

Замок; 2) место, где стоял 
замок, розвалиои замка. 

Замшілий—замшельїй, покрив¬ 
шийся мхом. 

Зам'яти, см. Заминати. 
Зам'(н)ятися — 1) замяться; 2> 

занемочь, начать чувство 
вать себя больяим. 

Зам’ятня, -ні, зам’яття, -тя— 
замешательство, суматохз, 
суєта. 

Зана—(расж.) головня веряовая. 
Занаджувати, за надити, -джу — 

завлекать. завлечь, заманить, 
приучить. 

Занадитися—повадиться, [чур* 
Занадто,нар.—слишком, черй3* 
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Занапащати, -щага, занапасти¬ 
ти, *щу, -стиш—погублять, 
погубить. 

Занатужитися, занатуритися— 
зауорямиться. 

Заневидніти—потемнеть, омра- 
читься, [аевольньїй. 

Заневільний, заневблений -под- 
Заневірніти — подурпеть, нзве- 

стась, нстопшться. 
Заневірняти, заневірнити—за- 

гаяспвать, загадать, ' загряз- 
’Нать, загрязнить. 

Заневолювати, -люю, занево- 
ДИТН, '-ЛЮ — 1) лишать, ли¬ 
шить свободи, приневолить, 
Стеснять, стеснить; 2) при- 
нуждать, принудить. 

Занегодитися—наступить дур¬ 
но й погоде. 

Занедбаний—запу ще н вий. 
Занедбання—1) преаеброжение; 

2) з-я себе самого — само- 
отверженае. 

Занедбувати, занедбати — оста¬ 
влять, оставить оез виймання, 
провебрегать, преиебречь, ае 
заботиться. 

Занедужати ,*ан>,занездоровіти, 
"ВІЮ—занемочь, заболоть. 

Занепад, -ду—1) упадок, упа- 
док сил: 21 задуствние. 

Занепадати,занепасти—І) при¬ 
ходить, прндта в упадок; 2) 
На силі — надривать, надо- 
рвать здоровье, ослабевагь. 
Ослабеть, обессплеть; 3) на 
ЩО—хвора?ь, захворать чом. 

Занепалий — слабо сильпий, 
изнуренниц. 

^Непокоєння — беспокопство. 
.анепоціїти — обеспокоить. 
унести,-ся, см. Заносити, -ся. 
^^ХаСЯіння —преаебрежение, 
Нвдосмотр, перадевие; оста- 
нленаа. 

І Занехати,занехаювати, -хаюю, 
занехаяти, -хаю — оставить, 

І ^ покинуть, превебречь. 
1 Занехлюювати, -лююю, зачо¬ 

хлю я ти, -люю — за гря гаять, 
загрязнить, запустить. 

, Занехтувати, см. Занехати. 
Занечуятитпотерать слух, огло- 

хнуть. 
Занивати, занити, -нию — из- 

иивать, изнить. 
і Занидіти, -дію—зачахнуть. 
Занизування, -ня — 1) саосой 

вишивання; 2) вдевание (аит- 
ки в иголку). 

Занизувати, занизати—1) ви- 
шавать; 2) вдьвать, вдеть 
(нитку в иголку). 

Занйкуватися» заннкнутися — 
заакатьса, звикнуться. 

Занишкнути — прптихнуть, 
умолкнуть. 

Занишпорнти—зашарять. 
Занйшпоритися — закопаться 
углубиться во чго. 

Занівечити, -чу* -чищ—испор- 
тить, погубить, искалечять. 

Заніколитися (безл.)—сделаться 
некогда* 

Занікчсмкіти, -1ю—пзмельяать, 
стать ничтожним, негод ним. 

Занімити — сделать ломим. А 
бодай гя занімило! — тивун 
тебе на язик! 

Заніміти—1) заавметь, ояеметь; 
2) потерять чувствптельность. 

Занісно, см. Завізно. 
Зан іту ваги—заклепать. 
Заново, мар. -заново, наново, 
Занігтиця — заусеиица. [опать. 
Заноза, -зи, заніз, -нозу и за¬ 

нози на, -ни—палка в ярмо, 
запирающая шею вола. 

Заносити, занести—1) заносить, 
занести^ 2) относить, отао- 
ста. Мислоньки завісять—* 
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осаждают (раз ниє) мисли 
'СЯ—1) заноситься,занестись 
На дощ з-ться— собирается 
дождь. Обставини з-ться на 
ЗЛС—обстоятельства склади- 
ваются не к добру, 2) важ- 
Еичать, зазнаваться. 

Занотовувати, занотувати—за- 
писивать, -писать, заметить, 
отметпть. 

Заночувати - 1) заноневать, 2) 
КОГО—прпнять на ночлег. 

Зануда—тоска, скука, тошнота 
Занудити, -джу, -диш —1) на¬ 

вести тоску, скуку; 2) за¬ 
тоні вить; -ся — затосковать 
заскучать, 

Занузд, -ду—взнуздка. 
Зануздувати, зануздати—взну- 

вдьівать» взнуздать. 
Зануряти, занурити — погру- 
жать, погруз її ть (в воду), 

Занютбвуватн, замилувати— за- 
каепьівать, заклеізать. 

Занюхувати, за нюхати—чуять. 
почуять носом, у нюхать. 

Занявкати, занявчати — аа- 
мяукать. 

Заняти, -ся, см. Займати» -ся. 
Заоблогувати—(о пиле) остаться 

невозделанньш. 
Заодітися-одеться, прводеться 
Заокруглення —закругдение. 
Заокруглювати—о круг ля гь. 
Заопирувати — заупорствовать 
Заорандарювати, -рюю—начать 

бить арендатором. 
Заоракдуваткі, -дую—заарен^о- 

вать, взять в аренду. 
Заорати, см. Заорювати. 
Заори, забрини — непропахан- 

ньіе места на поле. 
Заорудувати, заорудити — за- 
шіадеть, закомандовать, на¬ 
чать распоражаться. З, в СВОЇ 
руки—прибрать к рукам. 

ЗабрюваннЯ—1) запахиваниє. 2' 
начало пахотьь 

Заорювати, заорати—1) запахи 1 
вать, запахать; 2) иачинатї, 
начать пахать. Носом з. - 
уиасть літом вниз 

Заохати—заохать, 
Заохота—1) поощрение; 2) охо¬ 

та , рвение 
заохочування—ооощрееие, при- 

влечение. 
Заохочувати, заохотити (когй ' 

на що, до чого)—возбуждать, 
возбудпть желание, привлі ■ 
кать, правлень, поощрятг., 

Заочіння—сглаз. [иоощриті. 
Забчн ий—заочний. 
Забчувати, заочити — глазить. у 

сглазить. 3. очі на кбго — 
уставиться на кого. 

Заощадження —сбер 'жение 
Зап а губити, -6л ю — погубить, р 

оотерять. 
Запад, -ду — 1) запад. Запал* 

сбнце — запад 2) запад — І 
провал. 

Западати, запасти—1) пров* 
лизаться, провалиться. Бодай ^ 
їх слід запав — пожеланяе г 
смерти. 2) вваливаться, вва* 
литься. Очі запали — глава І 
ввалились. 3) за що—аапя- Г 
дьівать, напасть за что (наир | 
О ідеколде в дверп); 4) 1 
солнце) заходить, зайти за . 
что-либо; 5) в що —впадать. І 
виасть во что. 3-ло в голо¬ 
ву —засело в голове. Запало 
в серце — пропзвело впеча 
тление, понравалось. -СЯ" 
проваливаться, провалиться- 
обваливатьса, обваляться. 

Западень, -дня — углублони- 
Западина, -ни—впадина. 
Заладистий—впавший, вдали а ! 
Западний—впадистий. 
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ляпаднипя—западня, ловушка | Запаморока — г« 
Западня,западок,*дка—1) глу- Запаморочувати 

оокая долина, западина: 9\ ___ 
--" '7 —р мда-1 ^ іяц у* 
бокая долина, западина; 2) 
западня, ловушка. 

Западь, *ди—глубокий свег 
Запазушний — і) (0 ребснке) 

грудвой; 5) находащиися за 
пазухой 

Запаковувати, запакувати — ]) 
укладивать, уложить* усако 
вивать. уиаковать; 2) когб 
В що — заключить, запереть 
сосла^ь; 3) заде вать, зало- 
Жить куда-либо вещь. 

^апал, -лу—і > до чого—жар 
горя чи ость, пил, пмлкость 
воодушевлеппе; 2) воспале- 
вае* 3) затравка у ружья. 

^палати, -лаю - засилать [лать 
Запалахкотіти, -чу, -тиш -запи 
запаленіти, -нію — покраснеть 

(от смущенпя, стида), 
апалення — 1) воспаление; 2і 
ДО чбго -воспламеисние; пил 
Налий—воальїй, ввалившийся 

^ЯПалистий — запальна вий. 
^апалка—спинка. 
Запалювати, запалити (що в 

чому) —зажи гать, зажечь. 3-ти 
У Грубі, печі—затопить поч- 
*У. і-ти Л ЮЛЬКу — з а к у р и Т ь 

тРубку -ся—1) загораться 
3агореться, зажпгаться, зя- 
^вчься; 2)разгорячаться, раз• 
горячвться, вспилить; 3) за¬ 
горать, загореть; 4) краснеть 
покраснеть. 
Пальний—І) горючий, воспла- 
неняющийся; 2) вспьільчи 
йи * 0Ь,ЛКПЙ- прихиль* 

горячий сторонник 
запальничка — зажп галка 

пильність — 1) воспламевяе 
іость; 2) вспшльчавость. 
пальоний, запальчастий—за 

| .^пьчивий, вспильчввий. 

запаморочити 
заморочивать, заморочить; 

*СЯ—(оо)терять сознанио. 
Запам’ятати, -таю, запам’яту- 

вати, -тую —запомнить, удер- 
жать в памнти. 

Запанібрата, мар.—фамильярно 
запанілий—1 )аабарствовавший; 

2) загордившийся. 
Запаніти, -нію—забарствовать 
Запанувати, -ную - загоспод- 
ствовать, воцариться. 

Запара, *ри — опара» закваска. 
Запарка, -ки—1) закваска, опа- 

ра; 2) пойло для скота из за- 
паренних отрубей; 3} порка, 
3-ки дати—вьісечь. 

Запаршивіти — 1) покриться 
лишаями; 2) подурнеть. 

Запарювання — ї) заааривание 
^2). ра зводениє пара. 
Запарювати, -рюю, запарити» 

-рю—1)яапарпвать запарить, 
2) іо час) завари вать» заварить; 
-СЯ —пускать, пустить пари. 

Запас, -су — 1) запас; 2) прк- 
надлежности для стрельби, 
дороги и пр 

Запасати, запасти — загасать, 
запасти, -ся (на що, чим) — 
запасаться, запастись чом. 

Запаска—1) род юбки, паневи; 
2) запоясапньїЙ широкий пе¬ 
реди ик. 

Запаскуджувати, -джую, запа¬ 
скудити, -ДЖУ, -ДИШ—заги¬ 
дить. 

Запаскудніти, -нію—подурнеть. 
Запасний — І) запасливий; 2) 

вапасной 
Запасти,-су—1) пася, затерять; 

2) заработать в пастухах. 
Запісти, -ду (куди, в що)—про- 

валяться. 
Запасти, -су-запасти,припасти* 

*“'.'V♦ .•їл.їді'ЧіГі.кзігіг м-'інпу-л- 
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Запастися—1) начать пастись; 
2) провалиться. 

Запастися (на що, чим) — запа¬ 
стись, сдвдать запас чего. 

Запах, -ху — 1) запах; 2) род 
желтих грибов. 

Запах(нуіТИ—запахнуть. 
Запахущий—пахучий. 
Запашіти —1) пахнуть; 2) по- 

веять теплом. 
Запашнйй-дупшстшй, пахучий, 

ароматгшй. [пахом. 
Запашно, нар.—пахуче, с за- 
Запащекувати —1) заговорять 

бистро; 2) задерзить. 
Запевне, пар.— наверное; без 

ромнспия. [ждевне. 
Запевнення—уверение, утвер- 
Запсвняти, запевнити (кого, в 

чому, ЧОГО)— урорять, увЄ‘ 
рить. З* своєї вірности—уве- 
рять кого в предаииости. 

Запеклий, запеклуватий — за- 
черствелмй, закорееельш, 
удрямьій; отчаянеьій; неумо- 
КИМЬіЙ, 

Запекти, см. Запікати. 
Запектися — ожестспиться, по¬ 

те рать жал ость* 
Запекуватий — очень строгий. 
Запереченая—1) кому, проти 
чого —* возражввне, протест; 
2) ЧОГО—отрпцание. 

Заперечливий — противоречи- 
вьш, отрицательний. 

Заперечливо, няр.—1) проте¬ 
сту кице; 2) отрицательно. 

Заперізувати, заперезатя—опо- 
ясьівагь, опоясать. 

Заперти, -ся— І) аапереть, за¬ 
переться; 2) упираться, уй<^ 
реться. Він того заперся—: 
оа уперся {в отри даний того 
ф&кт&К 

Заперцюватн, цюю, наперчи- 
тн, -чу—приперчить. 

Залетльбвувати, запетлювати— 
1) завяамвнть, завязать пвт- 
лвй, затянуть пеглей; свп- 
зать; 2) лишать, лишить сво¬ 
боди, забрать в руки; 3) 
идти, затілетазсь ногами.* 

Запечалля, -ля—печаль. 
Запечалювати, запечалити — 
опечаливать, опечалить. . . 

Запечатовувати, запечатувати, 
—припечатувать, поставить 
печать. 

Запечатувати,запечатати,-таю 
1) запечатьгвать, запечатать; 
2) закривать, закрить. 

Запечений—спаленний. 
Запечи, ем. Запікати 
Запивайло, -ла—пьяница. 
Запивати, запити, -п^ю — І)що 
чим—запивать, запить; 2)на¬ 
чать пить, продаваться пьян- 
ству; 3) випивать, випить. 

Зашікуватися,запикнутися, за¬ 
тіпатися — заминаться, за¬ 
миться в речи, заикатьсн. 
замкнуться. 

Запилення—опиление. 
Запилювати, запиляти, запили¬ 
ти—1) запьіливать, запьі- 
лпть; 2) пріши маться, при¬ 
литься' пилить; 3) пиливши, 
сходить,сойти с намеч. чертьи 

Запильнувітн—лодстеречь, пад- 
метить. 

Запйна—дреграда, помеха. 
Запинало, -ла — 1) ганавеока, 

завеска, покров; 2) чадра, ка¬ 
пюшон. |кривание> 

Запинання — завешивание, за- 
Запинати, запнути, зап’ясти, 

-пну — завешивать, зааесить, 
закривать, закрить; -СЯ — 
І) завешиваться, завоснться, 
закриваться, закриться} г2) 
по вя звіваться, повяааться 
(платком); 3) застеливаться. 
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Запиначка—покривало, завеска, 
покров, чадра. 

Здпиндючитися—задрать нос. 
Запинка — 1) запинка; 2) оста- 
вовка; 3) загіятая. 

Запинати, запилити, -ніо — 1) 
останавливать, остановить; 2) 
запружнвать, запрудить, за¬ 
держ пвать, задержать, заго- 
ражпвать, загородить. 

Запирати, заперти, -пру, прош. 
Запер—1) запирать, запереть; 
2) всаживать, всадить. 

Запйрскати—заприскать. 
Запирхати — зафиркать; -ся— 

запихаться. 
Запис, -су—зацись. 
Записка—1) вались; 2) записка. 
Запискотати,-чу,-чеш, записко¬ 

тіти, -чу, -ТИШ — запищать. 
Записувати, записати — 1) що 

в що—заппсивать, ваїшсать 
куда-лпбо; 2) кому, ка що— 
завощать. 3. грбшІ на боже 
—завещать на богоугодпие 
депа. 3) кому що—уступать, 
уступить по записи, по пи¬ 
сав йому докз^мвпту. ЧбртовІ 
душу з;—продать душу дья- 
волу. 

Запит.-ту—1) вопрос;2) запрос. 
Запитання —-вопрос. Парла¬ 
ментське 3. — запрос в пар¬ 
ламенте. 

Запити, см. Запивати, 
Запитування—спрагаивание, за- 

лрос, 3. з місця — вопроси 
с места. 

Запитувати,-ся, запитати,-ся 
(кого, в кого, про що) — 
спрашпвать, спросить. 

Запитувач, -ча —спрашиваю- 
щий, вопрошагощпй. 

Запихати, запхати, -х4ю — за- 
шахввать, вапихнуть; -СЯ—1) 
забираться, забраться, вдезть 

А'»*р,-рас,сдоі»н. А КІ*о*е».кмй—ів. 

куда; 2) чим (кесон, в.)— жрать 
что-либо. 

Запишатися, -шаюся, запнш- 
ніти, -нію, запишнитнся, 
-НЮСЯ—заважни чать. 

Запищати ,-щу—запищать. 
Запівати—запевать. 
Запідпо[1]дь6мкати—(о перепеле) 

закричать. 
ЗапІзвати, -зву (когі до чбго) 

—призвать кого к чему. 
Запізнавати, запізнати, см За* 

знавати, зазнати, 
Запізненнй—запоздальїй. 
Запізнення—опоздание. 
Запізно, пар.—слишком іхо&дио. 
Запізнювання — опаздивание. 
Запізнюватися, запізнитися, 

-НЮСЯ- опаздивать, опоздать. 
Запікана, запіканка — водна, 

сваренпая с пряностями. 
Запікати, запекти,. -печу — 1) 

залекать, запечь; 2) ударять, 
ударить; 3) заключать, ви¬ 
ключить (в тюрьму). 

Запіклуватися (ким, чим)—оа* 
ботпться, позаботиться о ком, 
чем. 

Запіл, -Полу — завернутая пола 
І Запілка—передвик* [одежди. 
Запілля—1) поли; 2) тил. 
Запільний—тидовой. 
Запінювати, запінити—1) вспе- 

ннвать, всоенить; 2) забрьіз- 
гать слюной изо рта; -ся—І) 
вспенвваться;2)сдтоноіі бриз* 
гать в гвеве. 

Запір, -пору — І) вапор; 2) а*- 
держка, иреграда; 3) ру левад 
часть судна, 

Запіти (гал.)—запеть. Кури зв- 
піли—зааели петухи. 

Запітнілий—вспотевший. 
Запітніти, -нію—вспотв». 
Запічний—запечний. 
Запічок, -чка—ааиепок. 
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Запішва—рубец в шнтье. 
Запіяти, см, ЗапІтн. [вать. 
Запіячнтн—запить, запьянство- 
ЗаПКО, нар. — отрдшво, жутко. 
Заплава, *вн, зіплав, -ву — 

1) поемиьій луг* 2) ПОВЯТЬІС 
полоЙ водой предмети. 

Заплазув&ти, -зую—І) начать 
полаать, заподзать; 2) вацач- 
кать, подзая. 

Заплакати, -ся—заплакать, -оа. 
Заплакнути—всплакнуть. 

і Заплата— І) плата; 2) возна- 
граждение; 3) отплата, [тить. 

І Заплатити — заплатять, упла- 
За платно, нар, — за деньгд, 

платно. 
Заплентати—1) заплести, за¬ 
бовтать; 2) забрести. 

Заплентатися, -таюся, заплека- 
тися,-каюся—забресть. 

Заплести, см. Заплітати. 
Заплйванець, -нця —— кожаньїй 
лапоть. 

Запливати,запливти, -ву— За 
шш вать, заплить. 

Заплигати, -гаю—за при гать. 
Заплід, -іду, запліднення — і) 

оплодотиорение; 2) расплод. 
Запліднювати, -днити—оплодо- 

^творять, оплодотворить. 
Заплідок, •дна — і) зародиш; 

2) сперматозоїд. 
Запліскувати, заплескати — ]) 
прибивать, прибить; 2) рас- 
плющивать, расплюснуть. 

Запліснявий—заплеснелий. 
Запліснявіти, -вію — заплесне* 
Заплітання—заплетание. [веть 
Заплітати, заплести — запле- 

^тать, заплесть. 
Заплітка—косоплетка. 
Запліття,-тя—заплетьо (место 

за плетнем). 
Заплітувати, см. Заплітати. 
Заіілі шка заклннок, кл шш шек. 

Заплішування — ааклиниванив- 
Заплішувати, заплішйтн — аа- 

клинивать, заклинить, закре- 
плять, закрепить. 

Заплбджувати, заплодйти—рас- 
плаживать, рас плодить, раа- 
водить, развесть. 

Заплутувати, заплутати— запу- 
тивать, запутать. [муха. 

Заплювиця—(иасекомпе) мясная 
Заплюскати—(о ваде) заплескать. 
Заплюснути—заплеснуть. 
Заплющувати, заплющити—за¬ 

кривать, закрить (глаза) 
зажмуривать, зажмурять. 3. 
6чі—(переносно) умереть. 

Заплямити — запятвить, запят- 
Заплямкатн—зачавкать, [нать. 
Заплямований — запятнанньїй, 
пспачканньїй. 

Заплямовувати, -вую, -мувати, 
-мую—пятнать, запятнать. 

Запльбвувати, заплювати—за- 
плевивать, заплевать. 

Запно, нар.—досадно, непрпят* 
но, обидно. 

Запнути,-ся, см. Запинати,-ся. 
Запобігати, -гаю, запобігти, 

-біжу—1) чого—предупреж- 
дать, предупредить, предпа- 
рять, предварить; 2) чого в 
Кого—добивать, добить, по¬ 
лупить, достать* 3) перед 
ким — ^8апокивать, запскать. 
3-ти Ласки — нрпобретать, 
спискивать, сппскать распо^ 
ЛОЖСНПЄ; 4) КОЛО ЧОГОСЬ — 
хлопотать, стараться, заб(»- 
титься, 3. кбло хазяйства— 
хлопотать по хозяйству. 

шпобігливий запобігли!) — 
1) предусмотрптельцьііі; 2) 
заискнвающий. 

Запобіжник — предохранитель. 
Заповзати — ваползать, начать 
ползать. 
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Заповзати, заповзти—заползать, 
заповзти. [зая. 

Заповзятися—запачкаться, пол- 
Заповзятий—предприимчивиіі. 
Заповзятися — 1) предпринять, 

взяться со рвением; 2) на 
КОГО —вз’есться на кого. 

Заповзятість — предприимчи- 
Заповідання—занет. [вость. 
Заповідати, -дію, заповісти, 

-ВІм, -вісй, -вість—завешать. 
Заповідь, -дн — здповедь. 
ЗаповІститися — отрекомендо- 

ваться, представиться. 
Заповіт, -ту—завет, завещание. 
Заповітрити—1) заразатЬ (боз- 

дух); 2) завонять. 
Заповітритися - запропаститься. 
Заповняти, заповнювати^ за¬ 

повнити — заповнять, запол- 
нить, ваполняіь, наполнить. 

Запоганювати, запоганитиу-ню, 
-ииш—загажипать, загадать, 
осквернять, -нпть. [рять. 

Заподіти,-діну—задевать, зате- 
Заподіяти, -дію (кому чого, 
ЩО) “1) сдел&ть, причинить; 
2) поделать колдовством. 

Запозавчбра, пар.-третього дня. 
Занозивати—разорпть тяжбами. 
Запозичатися—начать судить¬ 

ся, завести тяжбу. 
Запозичений—занятьій, нозаим- 

ствованний. 
Зап озичити—п ризанять, занять. 

Сюжет з-чено — сюжет за- 
имствован. 

Запоїни, -їн—угощсние от же- 
евха родвтелей не вести п 
других родствепнпков (свад, 
обряд). 

Запоїти, -пою, -поїш—упопть. 
Запола—п одол же не кой рубахи. 
Заполіскувати, заполоскати, 

-Лощу — знполаскив&ть, за¬ 
полоскать. замивать, замить. 

ЗаполІтати — залетять вперед; 
забегать мисленво вперед. 

Заполовіти, -вію — зажєлтеть, 
зарижеть. [я лев 

Заполонити—пленить, взять о 
За ПО ЛоТК — 1) заполоть; 2) за- 

работать иолотьем. 
Заполоха, -хи— пугало. 
Заполоч, -чи—бум аж ниє нитки 
для вьішпванья. 

Запомагання—помощь, ведомо- 
ществованве. 

Запомагати, запомбгтй (кого 
ЧИМ)—помотать, помоч^под- 
держивать, поддержать, да¬ 
вать, дать помощь, 

Запомагач, -ча—дающий вспо- 
моществование, помогающий. 

Запомбга—вспомоществоваяие, 
помощь. 

Запомогтііся — 1) помочь себе; 
2) разбогатеть, разжаться. 

Запбна—1) полог, занавед, за- 
навеска; 2) частежка: 3) про- 
пятствяе, помеха. 

Запопадати, запопасти—1) кого 
В що, до чого— ловить, пой¬ 
мать, захвати вать, захватать, 
схватить; 2) попадать,' по¬ 
дасть; 3) КОЛО КОГО—ухажи* 
вать, прислужи вать; 4) коло 
чого—стараться. 

Запопадливий, запопадний — 
ревиостньїй, трудолюбивий, 
старательний. 

Запбра, -рн—запор. 
Запорати — 1) закончпть рабо- 

ту, убрать; 2) справить по¬ 
ловую работуг 3) загрязнить; 
-СЯ — засуетнться, захлопо- 

* За порвати—захватать, [таться 
Запоріжець, -жця—1) заиоро- 
жещказакЗапорожской Сечи; 
2) (кас^ь) стоящий за порогом 

Запсгрижнювати, запорожннти 
—задимать, занять. 
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Запор6нсчи;<, -ка—васороліский 
К&8&К. 

Звпорбзькпв —запорожокай, 
Запоросггн — ((і сиинье) забере¬ 
мо ввть. 

Запороти—П распороть; 2) за- 
рьіть. Н6сОМ 3* землю- у дасть 
ничком, уткнувшись носом 
в землю. 

Залороток, запорток, -ртка — 
испорчеаное яйцо. 

Запороха—пилинка, пспавшая 
в глаз. 

Запорошувати, запорошити — 
1) начинать, начать пилить, 
еьшать (о свого в пр.); 2) 
а&п вшивать, запилить, запо¬ 
рошить; 3) (о іжне) ваеорять, 
аасорвть; -СЯ— 1) ньшитьоа, 
запиляться; 2) (о »лазе) за¬ 
гориться. 

Запорощати — 2) (о дожде) за¬ 
ступать каплями; 2) загово¬ 
рить бистро. 

Залбрп&тися — закопаться, за- і 
риться, угяубиться. 

Запорука—поручительство, га- 
Запоручити—иоручить. [рантия. 
За поряд, пар,—гусьісом. 
Запорядити, -джу, -дйш—рас- 
порядиться. 

Залорядкувати, -кую — начать 
рас поражаться. 

Запосідіти, -даю, запосісти, 
-СЯДУ — за вл адо вать, завла- 
деть, занять. Запосіли злидні 
—нужда одолела, 

Запосудити—осудить чем. [что. 
Запосудитися (чим)—одолжять 
Запосягати, запосягтй, -гну — 

1) захвативать, захватить; 2) 
охватшвать, охватить; 3) до¬ 
бивати, добить; 4) заимство- 
вать, позапмствовать, по¬ 
черпнуть. [НІ1К. 

Запотиличник, -ка—подзатиль- 
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Запохмурений — нахмуреаний 
мрачньїй. 

Започни*?я, заггочйтн, -чну — 
наливать, начать. 

Започкт, -чину —-отдохнуть. 
Запоясник, -ка — запоясні.ій 

кож, кннжал. 
Запраг — 1) аапроо (при про¬ 
даже); 2) начиванве, пряго- 
то але є не к чему, материал, 
для чого-либо приготовлец- 
ний; 3) приправа. 

Запрівди, зсправжки, мар. — 
в самом деле, действительнб. 

->апр?.©жнІЙ — вс&мдблшпияй, 
действЕтедьяий. 

Заправляти, заправити—і) що 
ЧИМ — приправлять, припра¬ 
вить; 2) ааарашивать, запро- 
оить, продавай; 3) дрессиро- 
вать, видрессаровать, ната¬ 
скать; 4) заражать, зарядить, 
приготовлять, прп готовить 
к отрельбе; Ь) заделивать, 
ваделать; б) вставлять, вста¬ 
вить; 7) править, иаправЕП’ь 
(косу, бритву). 

Запраицісаатіти, -тію — по¬ 
криться сифплитическими 
яз вами, сделагься сяфиди-* 
тпком. 

Запрацьовувати, -цьбвуф, за¬ 
працювати, -цюю—зарабати- 
вать, ааработагь, прпобре- 
тать, приобресть трудом. 

Запренумерувати, -рую (що) — 
подписаться (иа пбрводачо- 
ское издание) 

Запрет р-сту— 1) удерж;2) запор. 
Запрещати, запретити, -щу — 
V удврясивать, удержать; -ся 

(чого, від чого)—атрекаться, 
отрочьея. 

Запридух, -ху, запридуха, -хи 
— {СУ«<■) забиваюгцее дух (вод- 
ка, табак). 
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Запримічати, -чаю, -мічувати. 
-чую,запримітити, -чу,-тиш 
—примочать, приметать. 

Заприндитися-заприхотнтічать 
Заприскувати, заприскати — 

вабршзгивать, кабризгагь. 
Заприсягати, -ся, заприсягти, 

-ся (чого, ка що) — клясть- 
ся, присягнуть, ПОІСЛЯСТЬСЯ. 

3-сягся вірности — ПОКЛЯЛСЯ 

в верноети. 
Запричащати, запричастити — 
приобщать, приобщить, при¬ 
чащать. 

Запришити—покрить прищамп. 
Залрият^дювйти — подружить¬ 

ся, завести дружбу. 
Запровадження — заводение, 
учреждение. 

Запроваджувати, запровадити, 
-джу (до что, в що)-*- 1) 
вводить, ввести (в норму, 
систему), учреждать, учре- 
дить; 2) заводить, завести, 
отвестп. [вати. 

Запровторити, см. Запроторю* 
Запрбдаж, -жу—предваритель- 
вая прсдалса. 

Запроданець, -нця—продажний | 
человек, продажная душа. 

Запрбдувати, -дую, запродати, 
-Дам, -даси—запродавать, за¬ 
продать, продавать, продать 
окончательпо; -СЯ — прода¬ 
ваться, продаться кому; про¬ 
даться на чью лпбо сторону. 

Залропадати, запропадаткся, 
запропасти, -ду-пропадать, 
провасть. 

Запропаде, пар.—напрасио. 
Запропалкй—аапрасньш, тш.ет 

ний. 
Залропащуватн, -шую, запрг*- 

пащ£ти, -щаю, загропастг- 
Ти, -Щу, -СТИШ—-губить, по - 4 
губить. 

Папок мічати—Запсувати 

Запропонбваний — предложен- 
ПЬІЙ. 

Запропоновувати,запропонува¬ 
ти, -ную—предлагать, пред* 
ложить. 

Запрйсини^син и запрохання— 
прнгл&шение. 

Запротестувати, -стую—запро* 
тестовать, опротестовать. 

Запротйвити, -влш—повредить^ 
подействовать вредно. 

Запротбрювати, -рюю, запрото¬ 
рити, -рю—1) засилать, за¬ 
слать. З, аж на Сибір-заслать 
в далекую Сибирь. 2) девать, 
засунуть. 

Запрохувати и запрохати, за¬ 
прошувати, *-шую, запроси¬ 
ти, -шу, -сиш (кого на що, 
до чого) — приглашать, пря* 
гласить. 3. до тиші—призи¬ 
вать к ти шипе. 

Запрута — 1) палка на длетпе; 
2) палка для стагиваніїя свя- 
занпого. (ясь. 

Запручатися—забиться вирива- 
Запручувати, запрутйти—1} за- 

плетать, зашіесть, задельї- 
вать, заделать (диру в штат¬ 
не); 2) связать при помощп 
прута; 3) запросить, зало¬ 
мить (цену). [ка- 

ЗапрАга,-ги—упряжка, запряж- 
ЗапряганиЙ — бинавший в уп¬ 
ряжи. % [гать, запрсчь. 

Запрягати, запрягти — зацря- 
ЗапряДати, запрясти, -ду—1> 

зарабатьівать прядевием; 2) 
покривать, покрить нитками 
(при пряденпп). 

Запря[а]жка, см. Засмажка* 
Запрятка, -ки — спрят, место 
прятания. 

Запрячй (за».), с.ч. Запрягати. 
Запсувати, -сук» — испортить. 

начать портить. 
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Запузатіти, -тію—1) отростить 
брюгако; 2) заберемеаеть. 

Запікати (до чого)—постукать 
Запукуватися—(о цветах) спер¬ 

ти ваться. 
Запускання — пустая о корду па 
яйца, наподпепная смолой їзди 
воском. 

Запускати, запустити, -щу, 
-стиш—1) ного ДО ЧОГО—впу¬ 
скать, впустить, вгонять, во* 
гнать (о скоте); £) ІЦО —пу- 
окать, пустить в ход; 3) що 
В що—запускать, Запустить 
погружать, погрузать. З, ніж 
У ГЦуди— вонзпть НОЖ В Грудь 

чим, що — подбавлять; 
подбааить во что какой-либо 
ясидкости. Горілка запущена 
перцівкою — водка, припра* 
вдепная перцовкой. Б) запу¬ 
скать, запустить, оставить без 
врпемотра, в пебрежеаии; 6) 
теревені запустити — начать 
болтать. 

З&пуст, -ту, запусти, -тів — 
1) густо виростив лес, гу- 
стан заросль; 2) заговонье. 

Запитувати,-тую, запутати, см 
Заплутувати. 

З^пухати, запух(ну)ти, -ву— 
• запухать, запухнуть. 

Запухлий—опухши». 
Запхати,-ся, см. Запихати,-ся. 
Ззп икати—захпьїкать. 
Зал’ян[т]ий — закритий, уку- 

таєний. 
Зап'ясти,-ся, см. Запинати, -ся, 
Зап’ястний» -на—манжета, па- 

: пудьснвк. [екп на оси. 
Зап’ясця, -цїв—же лез ниє бру- 
Зап'яток, -тку— 1) тил пятки 

(в воге); 2) задник, закаблу* 
чье обуви. > 

|| Зарабувати — заграбежпи чать. 
Зарада—пособие, оомощь, сонет 

Зараджувати, зарідитн, -джу - 
І) КОГО ЧИМ—советьівать, по* 

. мочь совотом; 2) пособить, 
помочь. Лихові не З-ДК^П— 
горю не пособвть. -ся — І) 
КОгб—советиваться с кем, по¬ 
просить оовета у кого; 2) ви* 
ходить из положеная, по- 
мочь себе. 

За рід и, нар.—ради, из-за. 
Заражу вати, заразити, -Жу, 

-знш—заражать, заразить. 
і Зараз, пар.— сейчас, немедден- 
^ но. За раз—с одного р&за. 
За різа—зараза. 
Заразі чин, нар. — сию мішуту, 
сейчас. [тельиьій. 

Заразливий, зарізиий—заразн- 
3 вразливість—зарази тельность. 
Заразім, пар.— І) сразу, водно 

в^емя, в один прпем;2)вместс. 
Зарадити—пройти .ралом. 
Зарані, нар.— 1) рано утром,’ 

2) пораньше. 
Заранній—утрезаий. 
Зарання, -НЯ—утреннее время. 
Зарано, нар. — слишком рано. 
Заранок, -нку—утро, утреппоо 

время. 
Зараня, нар., см. Зарані. 
Зараньше, пар., с,ч. Зарані. 
Зараховувати, зарахувати — і) 

І К(#гй чим — помогать, под- 
держать кого чем; 2) кому 
(безл.)—помотать, помочь. 

Заратунок». -нку—помощь, под 
дернска, пособне. 

Зараховувати, зарахувати — і) 
заечатьівать, засчитать, ви- 
чать считать, 2) кому що— 
зачитивать, зачесть; ся—І) 

* обечитиваться; 2) угдубаячь 
ся в счетьі. 

Зарачкувати—заползти на чет^ 
вороньках. 

Зарва—обрив, глиба земля. 
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Зарвати, -ся, см. Заривати, -ся. 
Заревти, -реву, прош. -ревів, 

(іад.) зарув—1) зареветь, из- 
дать рев; 2) зареветь, запла- 

Зареготати, -ся—захохотать. 
Зареєстрований — зарегистри- 

роваяяьій. [вать. 
Зареєструвати — зарегистриро- 
Заректи, -ся, см. Зарікати, -ся. 
Зарепетувати — закричать, за¬ 

горланить. 
За речи (зал.), см. Заректи. 
Заржавіти,-вію—зарясаветь. 
Заржати—заржать. 
Зарибити, -блю—еделать рьіб- 
яьім (пруд), развести рибу 
(в пруде). 

Зарибок, -бку — риба, впущен- 
вая в воду для рас плода. 

Заривати, зарйти, -рию—зари¬ 
вать, варить. 

Заривати, зарвати, -рву—затра- 
гивать, затропуть; -ся—1) аа- 
чинать, начать рваться; 2)по¬ 
риваться; 3) пачпиать, начать- 
спор, спору; 4) увлекаться, 
увлечься. 

Заривкуватий— сварливий. 
З*ригати—1) начать отрнгать- 
ся; 2) вапачкать рвотой. 

Заригбвувати, -вую, зарнгува¬ 
ти» -гую — сметьтвать, сме- 
тать (о шитье). 

Заридати— заридать. 
Зарикати—заричать. 
Заринати, зар(и)нутн—нирнуть, 

погру жаться, по грузиться в 
воду; утопать, затонуть.* 

Зарипіти—заскрипеть. 
Зарнхтдвувати, зарихтувати— 

заправлять, заправить (аппа* 
рат, поделку).. 

Заричати—зареветь, заричать. 
Зарнчнти — (о тяжести) зата- 
щвть, занести. 

Заріб, -робу, см. Зарїбок. 
Зарібкувати — зарабативать, 

пметь заработки, ходить на 
заработки. 

Зарібмий — живущий заработ* 
нами, нанимающийся. 

Зарібнйк» -Ка—живущий зара- 
ботками, рабочий, ряботинк 

Зарібок, -бку, заріб, -робу— 
заработок. 

Зарівиа, зарівно, нар.—поров- 
ну, равно, наравне; одпнако* 
во, все равно. 

Зарівнювати, зарівняти — раі*- 
нять, сравнять. 

Зарід, -роду, зарідок, -дку — 
зародиш. ІЦоб 1 з-дку їх не 
було — чтоб следа их не 
осталось, 

ЗарідлквиЙ—урожайний. 
Заріжвк, -жку — (у кожевенпиков) 
кусок кожп у рогов. 

Заріз, -зу убой.На з.—наубой 
Заріза, зарізя[а]ка — убийда, 

резник. 
Зарізати, -заю, зарізати,-жу— 

зарезать, нарезать, сдодать 
нарез. 9 * 

Зарізуватя, -зуго, зарізати,-жу 
—аарезивать, зарезать(кого). 

Зарік, -року—зарок, обет. 
З ар і канн Й — давший зарок, обет. 
Зарікання—зарок, 
Зарікати, -каю, за ректи,-речу— 

заклинать, клясть, просить; 
.ся—давать зарок, обет. За¬ 
рікся Піїті!—дал зарок не пить. 

Заріння» зарінок,-нку, зарінче, 
—мелкио камешки иа бере¬ 

гу, берег покритий галькой. 
Зарість,-рости—1) рубец, след 

бившей рани; 2) поврежде- 
ниє (на де реве). 

Зарічанин, зарічанка—житель, 
-нпца заречья. 

Зарічний—заречаий. 
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^лрічек* -чка—речной рукав. 
Заріччя—зареяье. 
Зарішатн, еарішйти — оконча- 

гельно решать, рошить. 
З^рМуТОК, -тку—печаль, тоска. 
Зарно, г.пр.—завидно. [грусть 
Зарнути, см. Заринати. [<я. 
Заробити, -ся, см, Заробляти, 
Заробітки—ааработки, отхожшв 

промисли. 
Заробітний— І) дающнй зара- 

боток; 2) заработанний. 
Заробіток, -ТКУ — варабОТОК. 
Заробітчанин — работндк, иду- 
Щий на заработки. 

Заробленийа—заработок, аара- 
ботвая плата, заработаяіше 
деньгп. 

Заробляти, заробити—1) вара- 
бативать, зар&ботать; 2) чого 
— заслужи вать, заслужить; 
3) що—зад ол ьі вугь, заде дать; 
4) опачкивать, оп&чкать; -ся— 
вадамквваться, вапачкатьсв. 

Заробл/ІщиЙ — живущий зара- 
Заробок, см, Зарібок. [Сотками. 
Зароботящий— могущий хоро¬ 
шо зарабатнвать, имеющий 
хорошие заработки. 

Зараджувати, зародити, -джу, 
-диш —родить, уродить (о по-, 
совах); -ся—І) зарождатьея, 
зародиться, зачаться; 2) ро¬ 
диться, уродиться; 3) возни- 
кать, возникнуть. 

Зародковий—зароди шевьій. 
Зародок, -дка—зародиш. 
Зароджений — 3) зарожденний; 

2) имегощнй зародиш. 
Зарожед ний—урожай ои іі. 
Зарожедно, нпр—урожайно. 
Зарозумілий — самоуворенхшй, 

самонадеянний. 
Зароїтися—зарояться. 
ЗарАслнЙ—зарости Й. 

-ліВ'—варосль. 

Заростати, зарости, -<ту— аа. 
роотать, яарости. 

З арихкати—захрюкать. 
ЗарДшений—покритий росой. 
Зарбшуватн, -шую, зарошіти, 

-шаю, заросити — орошать. 
оросить;-ся — оросить(ся), за¬ 
мочить в росо о дожду, обувь. 

Зарбшений—заросший. 
Зароюватися, зароїтися—роять¬ 

ся, зарояться. 
■ Заруб, зарубка, зарубина—за¬ 

рубка, пасочка. 
Зарубувати, -бую, зарубати, 

•бію — 1) варубливать, виру¬ 
бать, убить рубящіш ору- 
жпем; 2) насекать, насочь; 3) 
ЯЗЙк — ранить язик травою 
(о лошадч). 

Заружжя, -жя—солончак. 
Зарука — порука, поручитель¬ 

ство, гарантия. 
ЗарукАваний—обручений й. 
Зарумати—1) заплакать; 2) за¬ 
плакать (глаза). 

Зару|іо)мсати — заплакать, аа- 
хникать. 

Зарум'янювати, зарум'янити— 
зарумянпвать, зарумянить. 

ЗарусявІти—оделаться русим. 
Зарути, -рую прошш -рув, см. 
Заревти. 

Заручати, заручити—обручать, 
обручить; -СЯ — 1) З КИМ — 
обручаться, обручиться; 2у 
За кАго —ручаться, -питься. 

Заручини, -чин, заручання» 
-ня—обручение. 

Заручник—заложник. 
Зарябіти, -бію — зарябить, за- 

пестроть. 
^аряд, -ду— 1) распоряжонне. 

На чий з., за чиїм з-дом це 
зрАблено — по чьему распо- 
ряжепию зто еделано. 2) 
прашюние, управлепяе. 

281 

Звряджувати, заряджати, за¬ 
рядити, -ДЖу—1) заражать, 
зарядить; 2) ЧИМ—управлять, 
заведивать; 3) приправлять, 
приправить, едобрпть; 4) от- 
давать, отдатА распоряжевя^, 
распорядаться; 5) завари вать, 
ааварпть. (сметана. 

Зарядка, -ки — 1) закваска; 2) 
Зарясніти, -нію—1) густо по¬ 

криться плодами, листьями; 
2) запестреть. 

Зарятовувати, зарятувати (чим 
кого)—помогать, помочь, да¬ 
вать, поддержать; -ся (чим, 
у кіго) — одолжаться, одол- 
жить, полупать, полупитьї 
занять. 

Засада — 1) осиование, основа: 
2) заключеапе; тюрьма. 

Засадець, -дня, с.«. Засадьок. 
Засаджувати, засадити—1) що 

ЧИМ — засаживать, засадить; 
2) ЩО—засалсавать, засадить 
(огород, сад и пр.); 3) КОгА 
В що, до чАго — засаживать, 
засадить, посадить, закл То¬ 
чать, заклточить; 4) що в що, 
ДО ЧОГО—втикать, воткнуть, 
всовивать, всунуть. 

Засади, -сад — принципи, ос* 
пови. Людина без з-сад — 
человек без (прочних) основ 

Засадистий —илотяин, дюжпй. 
Засадний— 1) об’емпстий, боль- 
шой; 2) крепкий; 3) * солпд 
ний; 4) -на зима — затяж¬ 
ная п суровая зима. 

Засадьок, -дька—хяоб из остат- 
ков теста, 

ЗасакрамеитАвуватися, заса- 
Краментуватися—причащать¬ 
ся, причаститься. 

Засалювати, -люю, засалити— 
засаливать, засалить, вима- 
зивать. вимазать салом. 

Заряджуватн—Заселювати 

Засандрйчнти, -чу — воткнуті г 
всунуть. 

Засапуватися, засапатися — 
зааьіховаться, запихаться. 

Заса[и]тарювати, заса[и]тари- 
ти, ^«. Запроторювати. 

Засваритися — X) поссорпться; 
2) угрожать. 

Засватувати, засватати (кіго). 
—сватать, посватать; -ся (до 
КОГО)—свататься, посвататься. 

Засвашкувати, -кую—начать пс * 
полаять обязаоности сватьки. 

Засвербіти, -блю, -бйш—-зазу- 
дить, зачесаться. 

Засвистати, -щу,-щеш—засви- 
стать, начаїь посвистивать. 

Засвистіти, -щу, -стиш—1) з^- 
свпстеть; 2) иолететь со сви 
стом. 

Засвідчення—засвидетельство- 
ванне, удостоверенис. 

Засвідчувати, засвідчити—рвп- 
дотельствовать, засвпдетель- 
ствовать, удостоверять, удо- 
стоверить. 

Засвітати, -таю—светать. 
Засвітла, пар,—засвотдо. 
Засвічування-залспгаипе(света> 
Засвічувати» засвітити, -чу, 

-тиш — 1) з&жпгаті», зажечь; 
2) засветить, засяять. Аж 
зірниці з-тнли — пскрьі ЯЗ 
глаз посипались. Тілом 3.— 
показать голос тело. 

Засвоювати, -вбюю» засвоїти, 
-Аю, -Аїш — 1) присваивать. 
пркСБОить; 2) усваивать, ус- 
воить. [здповать. 

Засвяткуватн, -куш — запра- 
Заселений — заселенаий, цасе- 
левний. 

Заселити, сл. Заселювати, 
Заселище, -ща—поселение. 
Заселювати, заселяти, заселити. 

—заселять, заселить 
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Засивіти, -вію—1^ поседеть; 2} 
засереть. Гвьіії. 

Засиджений—(о яііцр) насвжеи- 
Засиджувати, засидіти, .дЖу, 

-диш—І) просвжавать, г»ро- 
сидеть; 2) *яасидеть. Заси¬ 
джене яйце — наспженное 
яйдо. -ся—засижшзаться, за- 
спдеться. 

Засилати, заслати—і) когб по 
що -засилать, заслать. Ста¬ 
ростів засилати—сватать. 2) 
ссшлать, сослать; 3) -ся — 
сватать, свататься. 3-ся ким 
—пользоваться кем-нибудь 
для посилок. [креплепне. 

Засилок, -лку—поддеряска, яод- 
Засилювати, засилити—1) когб 
чим — успливать, усилить, 
подкрешіять, подкрепить; 2) 
що в що — вдевать, вдеіь, 
всовьівать, всунуть: 3) що 
ДО чбго — прикреплять, при- 
крспить^ привааать (вврввку 
депь к ч.-вб.). 

Засинати,-наю, засилати ,-паю, 
заснути—засипать, заснуть 

Заеинйги, -ся, -ню(ея)—заси¬ 
нить, посвнеть. [неться. 

Засиніти, -ся—заспаеть, заси 
Засипання—засипка. 
Засип, -пу, засипа, -пи—1) 

завалпнка; 2) засипка. 
Засипати, -паю, заснути — 1; 

засипать, заснуть; 2) заси¬ 
пать, заспать, подолгу спать; 
3)що—забивать, забить что- 
ішбо за сном, после спа. 

Засипати, -паю, засипати, 
^Сиплю, -плеш—1) засьгп&ть, 
васйпать Засипав їй йч> 
борошном—аасиїїал ей глава 
зиукой 2) всипать, всйпать. 
«Засипав у ступу проса — па- 
сьшал в ступу цроса. 3) 
«истро говорить, заговорить, і 
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Засиплтнся. -лаюся, заспатися, 
-сплюся, -спйшся—засипать¬ 
ся, заспаться, спать слишком 
долго. 

Засипатися, засйпатися (чим) 
засипаться, -сипаться ч,*л. 

Засипляти, -пляю, заспати, 
-СПЛЙ), -СПИШ—І ^просипать' 
проспать каков-лвбо соби- 
тией явлевпе; 2) когй—убаю- 
кпвать, убаюкать. [тать 

Засиротити, -чу, -тиш^осирс- 
Засиротіти, -тію — осиротеть. 
Засисати, -саю, зассати,-ссу, 

-ссеш—1) засасивать, засо- 
сать; 2) (о змеях) жалить* 
кусать. 1 

Засихати, -хаю, засохнути, -сох¬ 
ну, засбхти, -схну, -схнеш— 
засихать, засохнуть, прдси* 
хать, присохнуть. 

Засичати, -чу,-чйш—зашипеть, 
Засияти, с.«. Засяти. 
Засіб, -собу и засібок, -бку_ 

3) ДО чіго — средства мате- 
рпальяие, сили. 3-бн до жит¬ 
тя -средства к жизни. 2) до 
чбго, для чого — способ; 3) 
на що, до чбго — орудне 
снаряд. 

Засібний — 1) зажитояньїй, со 
срсдствами; 2) (об одежде) 
дросторнмй; -но—зажиточяо 

Засів, -ву—посев. 
Засівальник—1} сеятель; 2) по- 

здравляюсціїіі с вовьім родом 
н посьтающпіі взбу зернами. 

Засівати, засіяти—1) засевать, 
зас(і»пь; 2) посипать комиа- 
ту аернаміг ори поздравле- 
нип с новим годом; 3) аа- 

^ та мцовать. Гарасим засіяв 
гбрлиці І орасим затанцовал 
горл п цу. -ся -1 )засе ваться, за- 
сеяться; 2) (о волосах) проби* 
ватьса, пробиться. / 
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Засідання — заседание. 
Засідатель—заседатоль. 
Засідати, засісти, -сяду—1) са¬ 
диться, сесть; 2) заседать. 
засесть, прпсутствовать; З і 
Ні кбго—бить в засадо, под- 
карауливать кого пз засади; 
4) що—(о месте) завішать; 
б) в чому—заседатц засесть 
где-либо. 

Засіли, -дів, засідка, -ки (на 
КЙго)—засада, подстерегашіс. 

Засідлати, -лаю—оседлать. 
Засідок, -дку—і) заседок(яйцо, 

пролежавшеє под нассдкой): 
2) уголок, спрят; 3) засада. 

Засік, *ка, засіка, -ки-—закром. 
Засікати,* засікти, -січу—засе-' 
кать, поранить. Кінь засікає 
Ногу—конь засекает ногу, 

Засілля, -ля—виселок, хутор 
за селом. [неї! 

Засінок, -нку—загородка у се- 
Засіпати, -паю -задергать;-ся- 

1) задсргаться;т 2) сильно 
устать от хлоп от, беготші. 

Засіріти, -ріс (безл.) — засереть. 
начать сереть, светать. 

Засічи, см. Засікти. 
Засіюваний —засепваемий. 
Засіялиіі —засеяний її. 
Засіяти, -ся, см. Засівати, -ся. 
Заскаба—заноза. 
Заскаблювати, заскабити,-блю» 

•би щ— заноз и ть. 
Заскавучати, -чу — завпзжать. 
Заскакати—запригать. 
Заскакувати, заскочити — 1) 
вскакивать, вскочить, по* 
пасть куда; 2) заскакивать, 
заскочить. Заскакує клямка— 
заскакиваст щеколда. 
Лскалити—1) заіюзлть; 2} прп- 
Жмурпть глаз, 

^АСкалка—заноза. [ве). 
^АСКалля—задорипкп (на дере* 

Заскаржувати, заскаржити -- 
подавать жалобу, жаловаться, 
обжало вать. 

Ласкварчати, см. Зашкварчати, 
Заскспити, -пдю—завозить. 
Заскй[і]глити, заскімлити—жа¬ 
лобно застовать, завить, за¬ 
ви зжать, залаять. 

Засклеп, -пу—свод. 
Засклепити—1) вивести свод; 

2) запереть, замкнуть, заклю¬ 
ють; 3) закрить п лот но; 4> 
окаменпть, еделать твердим. 
3. бчі—умереть, / 

Засклити, -лю—застеклить. 
Заекліти, -лію—замервть, око- 

ченеть. 
Заскорбитн — 1) опечалить; 2) 

опечалиться. 
Заскороджувати, -джую, заско¬ 

родити* -джу, -диш—заборо- 
новьівать. заборонопать. 

Заскочений — захвачешшй. 
Заскочити (кого)—захватмвать, 

вахватить, застигать, застичь. 
Заскочили йогб на гарячому 
вчйнку — сахватилп еео на 
месте проступления. 

Заскреготати, -чу, -чеш, за¬ 
скреготіти, -чу, -тиш—за- 
скрежетать. 

Заскрипіти, -плю— заскрилеть. 
Заскубати, -баю, заскубувати, 

-бую, заскубти— 1) часто и 
много драть за волоси; 2) 
хватать, хватать за волоси. 

Заскучати—заскучать. 
Заслабіти, -бію, заслаб(иу)ти, 

-бну, прощ. ер. заслаб (на що^ 
—заболоть чем. 

Заставлений — прославленими. 
Засланець, -нця—ссильний. 
Засланий — ссмльньїй, сослан- 
Заслання—ссилка. [иьіи. 
Засластьонити, -ню, -нищ—за¬ 
маслить, засалить. 



Заслати -Заснітиь 23* 

і. Заслати, см. Засилати. 
II. Заслати, -ся, см. Застила* 
' ти, -ся. 
Заслинювати, заслинити — за* , 

елю ни вать, заслюїшть. 
Заслідити, -джу, -диш— запач- 

. кать слодами, наеледить. 
Заслінка—заслоика. 
Засліплений — дюлсплевний 
Засліплення — 1) ослепление, 

2) помрачение ума. 
Засліпляти, засліпити— 1)осле 
длять, ослепить; 2) обмани- 
вать, лишить иравильиого 
взгдяда на вещи. 

Заслона—1) занавес; 2) заслон- 
ка; 3) аащита. 

Заслоняти, засл нити — засло 
вять, заслонить, закрьівать. 
закрить, завешпвать, -весить і 

Заслуга—І) заслуга; 2) возна- 
граждение, жалованье. 

Заслуженина, заслужина, за- 
служчина, см, 3-слуга 2. 

Заслужувати; заслужити — 1) 
чого, на що — з&служивать, 
заслужить; 2) що, чогб—за- 
рабативать, заработать. 

Заслухуватися, -хуюся, заслу- І 
жатися, хаюся — заслушц* • 
ваться, заслу шатьея. 

Засльижувати, засльозити — 1) 
омочать, омочить слезами 
2) дрослсзпться; -ся—(соє. є.) 
облиться слезами. 

Засльочуватися, засльотитися 
—зааепогожи ваться, занепо- 

Засмальцьивувати, засмадьцю- 
вати—засади вать, засалите 
запачкать жиром. 

Засмалювати, засмалити — оЬ 
жигать, обжечь, опалввать. 
опалить, -ся на сбнці — за¬ 
горать на соло це. 

Засмачувати, засмгчити—при¬ 
правлять, приправить* {ж^• 

г шанье). 
Засмердіти, -джу, -дйш,—ааво- 

нять* -ся—лровоняться. 
Засмиканий—задерганвьій, сби* 

ТЬІІЇ с толку. 
Засмикувати, -куи>, засмикати, 

-Каю—1) задерти вать, задер- 
гать; 2) сбивать с толку. 

Засмічений—засоренньш. 
Засмічувати, *чую, засмітити, 

-мічу, -тйш—засорять, за- 
сорить. 

Засмішити — рассмешить. 
Засміювати, -мною, засміяти— 

осмепвать, осмеять, засмеать. 
Засміятися—засмеяться. 
Засмоктаний — І) засосавньгй; 

2) плохо уродившийся; 3) бо 
лезаенньїії, малокровньїй. 

Засмоктувати, засмоктати—за- 
сасивать, аасосать. 

Засмоктуватися, засмоктатися- 
1) засасьіваться, засосаться. 
2) впиваться, впиться. 

Засмолювати, засмолити — за 
смаливать, засмолить. 

Засмут(к^увати, -ся.— вагру- 
стить. опечалиться. 

годиться. 
Засмагнути —загореть. [шанья. 
Засмажка — заправка для ку- 
Засмажувати, засмажити—под* 
жари вать, поджарить в ма- 
сле; -СЯ — 1) поджариваться; 
2) лепечься. 

Засмакувати, -кую — найти по 
нкусу, распробокать. 

Засмутніти—опечалиться. 
Засмучати, засмучувати, -чую, 

засмутити, -чу, -тиш — осе- 
чаливать, опечалить. 

Заснівка—род швтад. 
^Засніжувати, засніжити — по¬ 

кривать, покрить свегоьс 
ЗаснІт, -ту—головня зєрнов&а. 
ЗаснГток, -тку—зародиш. 
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Заснічувати, заснітити, -чу, 
-тиш—1) засьшать, засипать, 
забпть (чем-лпбо сипучим); 
2) з-ти бчі — отвести глаза, 
отуманять, одурачпть; *сл- 
1) зарождаться, зародиться; 
2) покриться чем-лнбо; 3) 
заку пори ваться, закупорить¬ 
ся (о гвойной ране). 

Заснування—основанае, учрел:- 
дение. [гать. 

Засновигати—засновать, забгі- 
Засновувати, заснувати—1)за 

сповивать, засновать, заткать: 
2) основивать, основать, у* ч- 
реждать, заводить новое что- 

Заснулий — у сну вший. {либо. 
Заснути, см. Засинати. 
Засобок, -бку —. 1) оборки на 

сипне полу шубка вверх от 
талпи; 2) задняя часть ру- 
башки. 

Засов, -ва, засовка, -ки, засо- 
ВЄНЬ,-ВНЯ — засов, задвижка. 

Засоватися—^засоваться, задвя- 
гаться. 

Засовгати—зашаркать (ногами). 
Засокотати, -чу, -чеш-1) за¬ 

кричать, закудахтать; 2 (о лю¬ 
дях) ласково заговорить. 

^асолбджувати, засолодити ~ 
подсл а щипать, подсластить. 

Засблювати, засолити — произ- 
вести засолку; засолить, со¬ 
лить, посолить. 

Засопти, *пу, - еш—засопеть. 
Засоромлювати, засорУмити — 
я р и стьі жать, пристидить; 
-ся — конфузиться, сконфу¬ 
зиться, застиднться. 
зсохлий, засхлий—засохш ий. 

ЗасУх(ну)ти; см. Засихати, 
^аспаний—.часпаниьій. 
Заспів, -ву—заліев, прелюдия. 
Заспівач, -ча —запевала. 
Заспівувати, заспівати—1) що 

заненать, Запеть; 2) когб— 
убаюкнвать, убаюкать (пе<> 
ней);3) заглушать, заглушить 
пенисм (горе, беду и пр.). 

Заспіль, пар.—сплошь, подряд. 
Заспокоєння—успокоение. 
ЗаспокУювати, -кбюю, згспо- 

кУІти, -кою, -коїш—1) успо- 
каивать, успоконть; 2) що— 
удовлетворять, удовлетво- 
рнть. 3. потребу—удовдство¬ 
рять нужду, веобходимость. 

Заспбрювати'ся, заспоритися — 
начать спор, заспорить. 

Зассати, *ссу, -ссеш—засосать, 
начать сосать. 

Зассатися—засосаться, сосать 
слпт ком дол го. 

Застав—1) еи. Заставка 2; 2) см. 
Застава 1. 

Застава — ловушка для лесн. 
зверя. 

Застава—І) залог; 2) застава, 
пограничная стража; 3) хо¬ 
ру гвь; 4) шлагбаум. 

Заставати, застати—заставать, 
застать. 

Заставка—1) заслонка, застав¬ 
ка; 2) вешняк; 0) ставень для 
удержання води в плотинах 
п заирудах. На всі з-ки — 
изо всех сил, во всю пва- 
новскую, во все лопатки и пр. 

Заставляти, заставити—1) що— 
закдадивать, залежить; 2) що 
ЧИМ — заставлять, заставить, 
загораживать, загородить; ^ 
ЩО чим — уставлять, уста¬ 
вить; 4) кого ДО чбго — за¬ 
ставлять, заставить, прппуж- 
дать, принудить; 5) опускать, 
опустить шлюзний ставень; 
6) з-ти діло ким—поручать* 
поруч ить кому делб, ставить 
на работу; -ся — 1) закри¬ 
ваться, закриться; 2) на що—^ 

і 
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биться, побиться об заклад; 
3) закладьгвать, заложпть се¬ 
бе. Хоч застався, а постав¬ 
ся—хоть себя заложн, а до¬ 
будь. 

Заставний—отданний под за¬ 
лог, задоженний, закладной. 

Заставник—закладчин, залого- 
датель. 

Заставоємець, -ємця— залого- 
держатель. 

Заставщйна—отданное в залог, 
заложенное. (дула. 

ЗастаЙка—жилище пастуха гу- 
Засталятися—задскавать. 
Застанови—залог. 
Застановляти, застановити—1) 

за клади вать, заложить; 2) 
що чим — заставлять, заста 
впть, загромоздпть: 3) у ідо - 
ставить, доставить во что- 
дибо (надр., в лечь); -СЯ— 
останавли ваться, остановить- 
ся, задерживаться, -жаться. 

Застаре ний — прожде временно 
состаревшнйся. 

Застарцюватн—і)занпщенство- 
вать, начать ходить до миру; 
2) заработать нпщенством. 

Застаршннувати — заначаль- 
ствовать. 

Застатк6вувати,застаткувати— 
начтгать, начать дорядочно 
вестп себя. 

Застеляти, застелити, см. Засти¬ 
лати, заслати; -ся — 1) см. 
Застилатися, заслатися; 2) 
вакинутьчто, накриться ч.-лб. , 

Застереження — 1) предупреж-! 
девпе, предостереженпе; 2) 
обеспечевие; 3) оговорка. Під 
3-ям — под условием, с ого- 
воркой. 

Застерігати, застерегти—1) ко- 
гб — предостерегать, предо- 
стеречь, преду прождать, пре- 

дупредить; 2) кого чим — 
обеспечпвать, обеспечить; 3) 
що—оговаравать, оговорить. 

Застигати, застигти—1) застьі- 
вать, застить; 2) застигать, 
застпчь. 

Застигли й —застшвш и й, 
Застидйти, см. Засоромити. 
Застила[я]ти, заслати — і) за¬ 

стилать, застлать; 2) 3. 6чІ—- 
закрить глаза, (переносно) 
умереть; -СЯ — застилаться, 
застлатьса 

Застібати, застібувати, застеб¬ 
нути — застегивать, -гнуть 

Застібка, застіжка — 1) за 
стежка; 2) шнурок или лев- 
точка для завязивавия во- 
.ротника рубахи. 

Застій, -тою—застой. 
Застілля—место за столом. 
Застілок, -лку— постель. 
Застільний—застольний. 
Застовбурчуватися, застовбур- 
ЧИТИСЯ—ставать, стать вверх, 
дьібом (о волосах, шерсти). 

Застогнати, -гну— зястовать. 
Застолітній — имеющий более 

ста лет, 
Засторбнок, -нка—боковое от- 
делеппе в помещенпи. 

Засторцьовузати, засторцюва- 
ти, елі. Запроторювати* 

Застіфчувати, засторчити, елі. 
Застромлювати. 

Застосівувати, застосувіти — 
прішенять, прішенить. 

Застоювати, застояти (чергу)— 
.стоять, ожпдая (очередн). 

Застоювати, -ся, застояти,-ся 
—застаивагь(-ся, вастоять,-ся. 

^астояннй—гзастоя вшийся. 
Застрашувати, застрахати, за¬ 

страшити—устрашать, устра¬ 
шить, пугать, непу гать, за-. 
о у гивать, запугать. 
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Застрекотати,-чу,-чеш, застое- 
котіти, -чу, -тиш—застреїо- 

Застрибати—запригать. [тать. 
Застривати—повремовпть, обо- 
ждать н ємного. 

Застрілювати, застрелити—за 
стреливагь, застрелить. 

Застромлювати, застромити — 
втикать, воткнуть, вонзить. 
вонзити 

Застругу вати,-г ую, застругати, 
-жу — застрагивать, застро- 
гать, заострпть. 

Заструплюватися, заструпити- 
ся — струиеть, заструиеть. 
покриться струпьями. 

Застрявати, -ваю, застряти, 
-ряну—застревать, застрять, 
вавязнуть. 

Застрягати, -гаю, застрягнути, 
»Гну застревать, застрянуть, 
вавязнуть. 

Застряглий —аавязнувшпй. 
Застрямипа — часіь ткацкого 
Станка. 

Застування-засловенпе (света). 
Застувати — заслонять (свет)% 

застить. 
Застугоніти, "Ніо — глухо ва- 
Застуда—простуда, [стучать. 
Застуджувати, застудити — 

просту жп вать, простудить, 
-застукати—заступать. 
Застукотіти—і) учащенно аа- 

стучать; 2) (осердцс) забиться. 
Настукувати, застукати (кого 
На чому)— застичь, захватать, 
поймать. 

Застум, -му—укромное место, 
пустиннеє, глухоо место. 

Заступ, -па—заступ. 
Заступа, -пи—зашита. 
Заступати, заступити—І) кого, 

®ІД кого, Чого—закривать, 
закрить, становиться между; 
*") кому що — зашшать, за¬ 

нять, преграждать, прегра- 
дить (дорогу); 3) за що— 
ходить, зайти за что; 4) ва- 
чинаться. начаться (о дне 
и нр.}; 5) що — вступать* 
вступить (в должность); в) 
Кого заменять, заменвть, 
замещать, заместить; 7) КОГО 

защпщать, защитить. 
Заступень, -пня, заступйлно— 
древко, ручка к заступу. 

Заступник — 1) заместптель, 
исоравляющий должность; 2) 
защнтник, заступник, хода- 
таЙ; 3) представи тель. 

-Засув, -ва, с.и. Засов. 
Засувати, засунути — засови- 

вать, засунуть, задвпгать, за- 
Засувка—задпияска. [двивуть. 
Засувний—задоижноВ. 
Засуд, -ду —осужденив. 
Засуджувати, засудити >(ко^6 
До чбго, на що) — судить, 
осудить, приговаривать,при- 
говорить. 

Засукувати, засукати — засу- 
чивать, засучить; -ся—1) за- 
сучиоаться, -читься; 2) (о пит¬ 
не) скру чи ваться, -титься. 

Засумувати — затосковать, ва- 
груеггить, опечалиться*, 

З ас у р м ити —затрубить. 
Засуха—засуха. 
Засушка—сорт луку* 
Засушок, -шка—сухарь. 
Засушувати, -тую, засушити, 

- Шу —засуш пвать, засу шить. 
Засхнути/ см. Засихати* 
За.ябрувати—етать в соседск., 
тооарищескпо отношенпя. 

Засягати, засягти — 1) що—за¬ 
хвати вать, захватить; 2)кого. 
ЩО — о хвати вать, охоатпть; 
3) чого — добивать, добить; 
4) зап мствоватьї позаимстьо- 
вать, почерпнуть. 
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Засяти, засяяти, -сяю— засп¬ 
ать. 

Зась, мсжд.—нельзя, не еметь! 
Зась тобі до цього—не смеії 
атого касаться, не супся» 

Затаїти, -ся, см. Затаювати, -ся. 
Затайливий—скрьтплй. 

'Затакати—начать поддакивать. 
Заталапати—забрьізгать, запач- 

катьжпдкой грязь ю(одежду). 
Затамувати—1) задержать, вс¬ 

тановить, унлть: 2) запру¬ 
дить; 3) подождать, заме- 
длить, протануть. 

Затанцювати, затанчити — за- 
танцовать; -СЯ—затанцовать- 
ся, увлечься танцамвг. 

Затарабанити -1) забарабанить; 
ааетучать; 2) задевать, за- 
ташить. 

Затарасувати—1) завалить хво¬ 
ростом (топь); 2) преградить 
(путь); -СЯ — увязнуть в 
грлзи. 

Затаскувати, затаскати—1) за¬ 
тиски вать, загащить; 2) см. 
Запроторювати 2; 3) заші- 
мать, занять притагценньши 
предметами место; 4) зана- 
шпвать, заносить (одежду). 

Затасувати—1) задевать, зале¬ 
жить, заброснть, запропа¬ 
стить; 2) замить, затереть. 

Затаювати, -таюю, затаїти, 
-таю — окривать, скрьггь, 
утапвать, утаить, прптапть; | 
-СЯ—1) В чому—окриваться, 
окриться, укриваться, ук¬ 
риться; 2) З чим—отипрать¬ 
ся, отпереться, не призна¬ 
ваться, не признаться. 

Затверджувати, -джую, затвер¬ 
дити, -джу, -диш — утве|£ 
ждать, утвердить. 

Затверділий — аагрубельій, за- 
твердевший. 

І Затвердіти, -дію, затверднути, 
-дну—затвердеть, 

Затеклий —затекший. 
Затекти, см. Затікати. 
Зателепа — нернха. 
Зателепаний—неряшливьгй, за- 

брьізгавний, 
Зателепанка—воряха. 
Зателепати—забрьізгать. 
Зателеш к)уватий-неряшлпвий 
Зателіпати,-паю—закачать, за 

болтать. 
Затемнення — затемненио, ПО¬ 

НІ раче НИЄ, затмепие (солнца). 
Затемніти, -нію— ослепнуть 
Затемняти, затемнювати, за¬ 
темнити—затемнять, -мипть. 

Затемперовувати, затемперу- 
вати—очйнять, очинить перо 

Затемрітися,-рюся—потемнеть. 
стемяеть. 

Затенетити—1) поставить сети 
2) слегка прикрить. 

Затепла, кар. —пока тепло. 
Затепліти — І) погеплеть; 2) 

стать теплеє (о ногоде). 
Затермосити, -шу, -ейш — за¬ 

трясти, закачать. [меть. 
Затерпнути — отерпнуть, опе- 
Затерчати — (о соловье) дробью 

рассипаться. 
Затесати, см. Затісувати. 
Затикати, заткнути—1) зати¬ 

кать, заткнуть (отверстие), 
*2) втикать, воткнуть, водру- 
жать, водрузить. 

Затикати —понатикать за чом 
нб ;-СЯ—украситься цветами. 

Затилля—-1) задняя, недице- 
вая сторона; 2) тил. 

Затйлок, -лку—1) задняя стена 
в доме; 2) тил. 

Затильний—задній. 
Затин, -ну — перегородка из 
камнша (длязадерживавая 
риби). 
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-обгоро* 

Затинати, затнути, затяти, 
-тну — 1) ударять, ударить; 
2) ударять, ударить рубяіціш 
плп режущим орудпем, на¬ 
пинать, начать рубить, рез- 
нуть; 3) кому—допекать, до- 
аечь, укорять, укорпть; 4) 
чого—делать, еделать что с 
анергпей, с жаром. 3. пісні—■« 
запевать песню. -ся — 1) за 
що—цео даться, зацеппться, 
задевать, аадеть; 2) задер- 
жпваться, останавлпваться, 
прпостаеоваться; 3) на чому— 
останавливаться, остановпть- 
Ся в разговоре, запкаться, 
аамолкать, замолкнуть; 4) на 
Чому — упорно стоять на спо¬ 
ем. Дощ затявся—дождь но 
перестает идти. о) об віщо— 
Ударяться, удариться. 

Затинити, -ню, -нищ—об 
дать длетнем. 

Зітинка — 1) нижняя часть 
(после зарубки) веретена; 2) 
запинка. 

Затирати, затерти, -тру—1) за- , 
іереть, стирать, стереть; 2) і 
руки потирать руки; 3) до¬ 

дать затор; 4) (у бочарев) ва- 
резьівать на нижней части 
Кленок пази, зауторпвать; 
о) єсть с аппетптом; С) з. 
борщ — заправлять, прдпра- 
Вить борщ, 

Затирач, -ча— 
уторов, * 

«тиркотати, -чу, ^чеш, с.ц. 
Наторохтіти. 
тйрювати, -рюю, затирити, 
‘РЮ — затаскивать, затащить 
куда-либо, занести куда-лпбо. 

«тискати, затиснути—і) що — 
ежимать, ежать, стпскивать 
стиснуть; 2) що у що — за¬ 
дихать, засунуть. 

Р* рос. влови, а НіковськнЛ—11); 

-инструмеет ДЛЯ 

Затихати, затихнути—затихать, 
затихнуть, , 

Затичка і) пробка, затьічка; 
2) цветок в волосах для ук 
рашееня. 

Залишитися, см. Затихати. 
Затишний—уютний, укромний 
Затишно, ьар. - уютио, ук- 

^ромно, тихо. 
Затишок, -шку — І) место. за¬ 

крито© от ветра; 2) уютвое, 
укромное местечко. 

Затіва—затея. [вать, затеять. 
Затівати, затіяти, -тію—зат^- 
Затіватися, затіятися (безл) 

(на що) — затеваться, затс- 
яться, начішаться, начаться. 

Затікати, затекти, -течу —за¬ 
те кать, затечь. 

Затінок, *нцу—1) место, нахо- 
дящееся в тени; 2) тень. 

Затіняти, затінити — затенять, 
затенать, покривать, пок|>ить 
твнью, затемнять, затемнить 

Затіпати—начать трепать; -ся— 
затрепетать, задрожать. 

Затір, -тору—утор. 
Затірка — 1) род мучного ку- 
шааья (мелкне шарики из 
теста, варимьге в воле плп 
молоко); 2) тренка. Дати за¬ 
тірки—задать тропки 

Затісно, пар.—тес по. [сте снять. 
Затісняти, затіснити —теевпть. 
Затісувати, затесати, -тешу— 

1) обтесивать, заострить, 
2) начпнать, начать тесать. 

Затіяти, см. Затівати.* 
Заткална—пробка. 
Заткално, заткало—затичка пз 
тряиок (вместо вьюшек). 

Заткати, -тчу, -чеш—1; начать 
ткать; 2) заработать тканьем, 
3) покрить ткаиним узором; 
-ся—увлечься тканьем. углу* 
бпться в тканье. 

пвпт 
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Заткнути, см. Затикати. 
Затаїтися—затлеться. 
Затлумити, -млю — подавить, 

прибить, приглушить. 
Затнути,-ся, см. Затинати,-ся. і 
Затоварииіовувати, затовари¬ 
шувати, -шую — вступать, 
вступить в товар а щеекие от- 
ношения. [вати, 

Затовкмачувати, см. Затокмачу- 
Затбвкувати, -ку ю, затовкти, 

-вчу — 1) що чим—припра¬ 
влять, приправить толчевьш 
салом и веленью; 2) що у 
що—прибивать, прибить. 

Затбвмистиґі — тупоугольньїй. 
Затого» кар. — вот-вот, того о 

гляди, скоро уже. 
Затока—1) залив; 2) скояьзкое 
место в а дороге, гдв зака- 
тьіваются сани, 

Затокарювати, затокарити—де* 
вать, запрятать. 

Зато кмачу вати, затокмачити— | 
1) втаскивать, втпсвуть, впо¬ 
вивать, всунуть куда; 2) що 
чим — заправлять, заправить 
(пищу ч.-нО}. (забиться. 

Затокотіти, -чу, -ти щ—(о сердце) 
Затолочити—зато птать. 
Затомити, -млю, -миш — пото¬ 
мить, пзвурить. 

Затбміеть, кар.—вместо того. 
Затомлюватий — (о гребешке) с 
тоястимп зуб памп, не про- 

I ходящпмя в волоси. 
Затон, -ну—раздив, ооловодье. 
Зато ну т и—утову ть. [ вп е. 
Затбпа, -пн—разлпв, наводве- 
ЗатОллення — погружение (в 

1 воду). у 
Затопляти, затопити—1) затоп¬ 

лять, утопать; 2) що, у що — 
погружать. погрузать; 3) кому 
•—воваать, вонвать. 3-ив йому 
ніж у серце — вонзпл ему 

в сердпо НОЖ. 4) ОЧІ, погляд 
—впбреть, оперять, устром¬ 
лять, устромить глаза, взор; 
5) бать, ударять. Затопити в 
уХО —ударать по уху. 6) за- 
тапливать, затопить (в печи і; 
7) закаб&ливать, закабалить. 
3. гблову—закабалиться.-СЯ— 
погружаться, погрузаться (в 
воду), утонуть. 

Затопотіти, -чу, -тиш — зато* 
пать ногами,бистропобежать. 

Затбптувати, затоптати—1) за- 
таптьівать, затоптать; 2) уни- 
жать, унизить, пренебрегать, 
пренебречь. 

Заторгувати—заторговать. 
Заторкотати, -чу, -чеш—заба¬ 

рабанить. 
Заторбпйти— сбпть с толку. 
ЗаторопдениЙ—сбптьій стопку, 
придурковатьій. 

Заторохкотіти, -чу, -тиш—за- 
грохотать, застукать, вадре* 
безжать. 

Заторохтіти—1) см, Заторохко¬ 
тіти; 2) бьістро и громко за¬ 
говорить. 

Заторочити, -чу, -чиш—1) за- 
тараторпть, заговорить ско- 
роговоркой; 2) світ — сде- 
лать жизвь безотрадоой, не- 
счастной. 

Заторочити,-чу, -чиш—обшить 
бахромой, опушкой. 

Зато рочка — неприязненяост^ 
сраждебньїо отвошенпя. 

Заточувати, заточити—1) аака- 
тьівать, вакатить. З» в ШІку-^ 
закатать потечвну, 2) об- 
тачивать, обточить, оттачД'* 
вать, отточить; 3) (тодько соя* 
вкд) иступить, затупить; -СЙ 
— 1) пошатьіваться, пошат- 
вуться; 2) (о санях) забегать 
в сторону. 
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Затрата — 1) потеря, утрата, 
уров; 2) увичтожевие, пстре 
блеепе; 3) затрата, расход. 

Затрачувати, затратити—]) що 
— унпчтожать, унпчтожпть, 
лстреблять, истребпть; 2) що 
на що — затрачпвать, затра¬ 
тить, расходовать, пзрасхо- 
довать; -ся — пстрачпваться. 
теряться. 

Затрембітати, -таю—затрубить, 
заиграть в трембіту. 

Затремтіти, -мчу, -тиш—задро- 
Затрймання—задержка. [жать. 
Затримати, -маю — задержать. 
Затріпати—замахать учащений, 

затрясти. 
Затріпатися, затріпотатися— 

затрепетать, забиться. 
Затріпотіти, -чу, -тиш, затрі¬ 

потати, -почу, -чеш—затре* 
Затріщати—затрещать. [ггетать. 
Затроюджувати, затроюдити, 

-ДЖу, -диш — отравлять, от- 
равить. (завить, 

Затрубити — 1) затрубить; 2) 
Затруд, -ду — труд, усплпе. 
Затруситися, -шуся, затрястй- 

Ся, -суся — і) затрястись; 
2) задрожать. [трухлим. 

Затрухлявіти, -вію—сделаться 
Затрушувати, затрусити, -шу, 

-сищ—1) посипать, посипать 
засипать челі; 2) за¬ 

трясти. 
Затруювати, -уюю, затруїти, 

•рую, -їщ—1) отравлять, от- 
раапть (кого); 2) отравлять, 
отравить, напптьівать, напи¬ 
тать ядом; 3) заражать, за- 

^ Разить. [риспой. 
^втрюхати — п обожать мелкой 
Затрясти—затрясти. і 

Затугавіти, затужавіти, затуг- 
Нутн—загустеть,затвердеть; 
уплотниться. 

Затужавілий — загустелий, за* 
твердельїй, у плотни вшийся. 

Затужавіння—отверденпе. 
Затужити, -жу, -жиш—1) за- 

тужить, загоревать, затоско- 
ваі ь; заплакать горестно, 
с причитаапямп. 

Загула 1) защита, прикрити©; 
2) капюшон; 3) заслонка. 

Затулка — 3) заслонка в печи; 
2) дверца печки; 3) вьгошка. 

Затулок, -лку—отделка полу- 
шубка по борту смушком. 

Затуляти,-ляю, -сш, затулити, 
-лю, -лиш—закривать, за¬ 
крить (отверстле), заслонять, 
заслонпть. 

Затульщина—пошли на с котла 
на впнокуренном заводе. 

Затуманіти, -нію, затуманював 
тися, -нююся — затуманить* 
ся, омрачпться. 

Затуманювати, затуманити—1) 
затуманивать, затуманить; 2» 
обмануть, обморочить; 3) 
омрачать, омрачить. 

Затуплювати, -плюю, затупи¬ 
ти, -пліо — притуплять, при¬ 
тупить, потуплять, иступить, 
затупить. 

Затупотіти, -чу, -тиш — зато* 
пать, заетучать копитами. 

Затурбований— захлопотанньїй, 
обеспокоенпий. 

Затурбувати, *бую — обеспо* 
коять, озаботить. 

Затурбуватися, -буюся—захдо- 
потаться, засуетпться. 

Затурготіти, -чу, -тйш—засту. 
Затурканий—забитий. [чать. 
Затуркати м затурчати—1) (о «?• 

л/ублх) заворковать; 2)’ заго¬ 
ворить бистро; 3) забить, за* 
пугать. Затуркати голову^ 
сбпть с толку. 

Затуркотіти, -чу — заступать. 
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Затушковувати, -ківую,затуш¬ 
кати, -ка»о « затушкувати, 
-Кую—1) закутивать, закутать, 
закривать, закрить со всох 
сторон; 2) приправить, при- 
бавить для вкуса. [щий. 

Затхлий—тухлий, дурно пахну- 
Затхнутися—получить дурной 

запах, провонятьса. 
Затюкати (кого и на кого) — 3) 

закричать: тю! 2) запугать 
криком кого. 

Затюпати—иобежать маленькой 
рисцоіі. 

Затяг, -гу—яавербованвий от- 
ряд войска. 

Затягати, •гаю, -єш, затягти, 
-гну» -НЄШ — 1) затягпвать, І 
затявуть, оттягпвать, оття-і 
нуть; 2) затаскивать, зата- | 
щить; 3) затягпвать, загинуть* 
завлекать, завлечь, прпгла- 
шать, прагласить. 3-тн на > 
хліб—приглашать «а угоше- | 
ниє. 4) вербовать, вавербо-: 
вать. Затягли затяг — вавер- 
Совали отряд, шайку. 5) при- 
обретать, прпобресть, полу¬ 
чить; б) вдевать, продевать. 

Затягатися, -гаюся, -сшся, за¬ 
тягтися, -нуся, -нешся—1) 

* затягиваться, ватянутьсл; 2) 
з&таскп ваться, затаскаться: 3) 
вербоваться, навербоваться. 

Затягач, -ча—ремень у ярма. 
Затяготнітіі—забеременеть. 
Затяжитн, -жу, -жйш— обре- 
менпть, отяготить. 

Затяжний — 1) набранішй, на* і 

вербований# (о воіїске); 2) 
о родол житель ний, хрошіч*\ 
ской, 3-а хворбба — продол- 
жлтедьная болезвь. 3) затя- 
гввающийся. 

Затямити—запомнпть. і 
Затяти,-ся, см. Затинати,-ся. 

Затятий — у прямий, упорний, 
неуступчпвьіп. 

Затьмити, -млю, -мйш — затем¬ 
нять, затмить. 3-ти очі—за- 
вязать глаза. 

Затьбн, -ну —1) упрямий, не¬ 
податливий человек; 2) за- 

Затьопа, см. Задріпа. [рубка 
Затьбпатися, см, Задріпатися. 
Затьор, -ру—1) скоплеопе льда 

во время ледохода; 2) давати 
з-ру — колотить, бить спльно. 

Затьорач, -ча, см, Затирач. 
Затьбхкати — 1) (о соловье) за- 

петь; 2) (о ссрдце) забиться. 
Зауважати, см. Завважати» 
Заужати, -жаю — взять на ве- 
Заулок,-лка—переулок. (ревну 
Заухати-заухать, закричать: ух. 
Заушник—серьга. 
ЗаушницЯ — 1) серьга; 2) лента, 

перевязьізаемая от одноїї 
серьги к другой п опускае- 
мая на груди; 3) заушнида, 
опухоль позадп уха; 4) мп. 
жабрьі (у риби). 

Зафактувати, -тую — предста¬ 
вить как факт, как доказав- 
ное фактами. 

Зафарббвувати, зафарбувати— 
закрашивать, закрасить. 

Зафундбвувати, зафундувати— 
1) основивать, основать, за 
кладьівать, заложать; 2) по¬ 
купать, купить и угостить. 
Зафундуй мені пляшку пива 
—угости бутил кой пива. 

Захакуватися, захапатися—за- 
пихиваться, запихаться. 

Захапатися—заторопиться. 
Закапувати, захапати — захва¬ 

ти вать, захватить. 
Захарастрити, -рю, риш, заха¬ 

растити, -щу, -стиш — за- 
бросать, зал ожить, заставить 
чем-лпио в беспорядне. 

Захарастритися, захарастити¬ 
ся, -шуся, -стишся — 8асо- 
риться, забиться. 

Захаркати — захаркать, заплє* 
Захаркотіти—*захрапетьч [вать, 
Захар лати—зажилпть. 
Захарчати—захрппеть. 
Захарчований—отощавший от 

еедоеданпя, заморенвий го¬ 
лодом. 

Захарчовувати, захарчувати— 
морпть, заморить ведоста- 
точвим питанием. 

Захаяти, -хан>, см. Занехаяти. 
Захвабрувати — захрабриться. 
Захвалювання — расх вал и ванпе. 
рекомендації я. 

Захвалювати, -люю, захваляти, 
•ляю, захвалити — хвалить, 
захвалить, рас хвали ват». 

Захвальшувати, -шую—заплу- 
товать, зафальшивпть. [апе 

^ ахват, -ту—восторг, увлече- 
^ахвататися, см. Захапатися. 
«•Хватич, -ча —клин в плуге. 
захвачувати, захватити, см 
Захоплювати, захопити. 

^ах в ил ю ват и—завол в о вать. 
ахвирсуватн — задосадовать, 
запечалиться. 

Захвойдаха—неряха, запачкав- 
вий. 

Захвойдувати, -дую, захвой- 
Дати, -даю и захвоськати_ 
Вагрязиять, загрязппть. 

«Хворіти и Захворувати — аа- 
ХВорать, заболеть. 

«хвортун ити—повезти, посча- 
СТДИВИТЬСЯ, 

Захвостати, -стаю, -сш — зао- 
*>аСтРйть (О клиньях). 

Хвостати, -таю — защелкать, 
^а СІ/Л0ПЯ£ТЬ *(кнуТ0М). 
. осту вати Й-остроко яєчний, 

^воіцатися, -щаюся, -єшсі: 
заторопиться, аасуетиться. 

Захекуватися, захекатися, см. 
Захакуватися. 

Захиляти, -ляю, -єш, захилити, 
| *лю, -лиш — і) загинать, за- 

гиоать, загнуть; 2) закри¬ 
вать, закрить, прикривать, 
прикрить. 

Захилятися, -ллюся, захили¬ 
тися, -ЛЮСЯ, -ЛИШСЯ (ЧИМ)— 
укриваться, укриться за кем 
пли чем-лпбо. [призвичать^ 

Захимерити, *рю, -риш — зака- 
Захнріти—захиреть. 
Захист, -ту—1) при ют, приста¬ 

нище; 2) защита, покрови- 
тельство; 3) тихое, укром- 
ное место. 

Захистити, см. Захищати, [ішй. 
Захис(т)нйй — укромвьій, уют- 
Захйс(т)ник, -ка — защятнпк. 
Захйстя—прпют, приставпще. 
Захитати — 1) зашатать, зака¬ 

чать; 2) заколебать. 
Захихикати- захихикать. 
Захищати, -щаю, -єш, захисти¬ 
ти, -щу, -стиш — прикри¬ 
вать, прикрить, защиіцать, 
защптить. 

|3ахід, -ходу — 1) запад; 2) за кат. 
Західній —запаяний. [ность. 
Захланність — алчность,' жад- 
Захлянути, захлясти—ослабеть, 

обессилеть. [похоронить. 
Заховати, -ваіо^-1) спрятать; 2) 
Заховувати, -вую— і) прятать^ 

2) хранить. 3. спбкІй—сохра- 
нять спокойствпе. 

Заходенька—закоулок. 
Заходжуватися, заходитися (до, 

коло чого) — припинаться, 
прпняться за что. 

Заходи, ‘■дів (чого, до чого, на 
Що) — мери, меропрпятпя, 
етаранпя. 

Заходити, зайти — заходить, 
зайти. 3. з Ким—свазиваться 
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с кем: -ся — заходиться. З*1 
плачем, слізми, від сліз— 
заливаться слезамп 

Захожий—захожий, прпшелец. 
Захолола, -ду—простуда. 
Захолбджений-оетужеиньїй, за¬ 
морожена ьій, простужевний. 

Захолодитися — простудиться, | 
замерзнуть, захолодеть. 

Захолонути—остить, простить, 
охладеть. 

Захоплений — восторженнші, і 

увлеченний. 
Захбплення — увлечевье, во- 

сторг, восторженяость. 
Захоплювати, захопити—захва- і 
ти вать, увлекать. 

Захоплюватися, захопитися — 
увлекаться, увдечься. 

Захоронйти — спрятать, упря- 
тать, убрать. [мость. 

Захорувальність — заболевае- 
Захрущати, -щу — захрустеть, 

затрещать. 
Захряснути — бить запружен- 

ним, забитим. Там і захряс— 
там и застрял. [вать. 

Зацарювати, -рюю—зацарство- 
Зацвенькати — (иронически) за¬ 

говорить. Зацвенькали по- 
польському— заговорили, за¬ 
лепетала по-пшіьска. 

Зацвилйти, -лю, -лиш, см. За¬ 
квилити, 

Зацвірінькати, -каю, -сш, за- 
цвіріньчати, -чу, -чиш—за- 
чирикать. , 

Зацвірчати, -чу, -чйш—(о свер- 
чке) застрекотать. 

Зацвітати, -таю, зацвісти, -ту, 
-тещ—1) зааветать, зацвест%: 
2) пдесяеветь, заплесневеть. 
Цвіллю зацвіла — запдесее- 
вела. 

Зацвяхбвувати, зацвяхувати— 
обявать, обить гвоздиками.1 

Заци[е ]рувати —заштопать. 
Зацитькувати, зацитькати—1) 

заставлять, заставить замод- 
чать; 2) заминать, замять. 
Так це діло й зацитькали — 
так ато деяо в замялм. 

Зацідити, -джу — сильно уда¬ 
рить, хватить. [ршії. 

Зацікавлений —запетересоваь- 
Зацікавлення— 1) заиптересо- 

вавность, интерес; 2) любо- 
заательвость, любопьітство. 

Зацікавлювати, -влюю, заціка¬ 
вити, -влю — запнтересови- 
вать, заинтересовать 

Зацілбвувати, зацілувати—за- 
цеяоїшвать, зацеловать, 

Заці[е]пеніти—окоченеть. 
Заціпити—отнять язик. Бодаіі 

тобі заціпило — чтоб тебе 
язик отнялся. 

Заиіпкуватий — затвердевшиіи 
Заціпнути—оцепенеть. 
Зацмбкати — зачмокать. 
Зацокотати и зацокотіти, -чу. 

-тйш—1) застучать учашон- 
но; 2) заговорить скорого- 
воркой и громко; 3). застре¬ 
котать. 

Зацупіти, -пію — одеревенегь- 
Зацуплювати, зацупити,-плю, 

•ПИШ — ї) затаскивать, зата- 
щить; 2) ударить, хватить 

Зацурати — оставить, Оросить. 
Зацуратися — чуждаться кого. 
Зацуруватн—1) связать что-ли- 

бо при помосци палки (цур- 
ки); 2) запросить (дорого)- 

За цюкати—затюкать (топором )* 
Зацькувати, -кую, -єш (кого)-- 

затравпть кого, натравить на 
кого (собак). 

Зачавити—задавить, раздавить. 
3-ти курча — зарезать цьі' 
п лейка. [Оолеть, 

Зачаоліти, -літ—захиреть, за- 

Зачадити, -джу, -диш —1) еа- 
чать^ угарить; 2) задимить 
(трубкой, паппросой). 

За Чаді ги, -і ю—угореть. 
Зачаклувати—^заколдовать. 
а чалити—затянуть, завязать, 
связать веревку, сплетя ее 
конци. 

Зачало, -ла, зачаток, -тку—на- 

Зачапати —зашаркать. [чало, 
зачарований — очарованний, 

заколдованвий. 
Зачарбвувати, зачарувати — 

очаровьівать, очаровать, обво¬ 
рожить; околдовивать, окол- 
довать. 

Зачати, см. Зачинати. 
Зачатбвувати, зачатувати — 1) 

начивать, вачать сторожить, 
караул пть; 2) що — поста¬ 
вить где-либо, при чем-либо 
караули. 

Зачахти — простить, остить, 
оачвакатн—зачавкать, [рести 
Зачвали[а]ти — забрести, приб- 
^чванитися—зачваниться 
Зачвйркати — забризгать, за- 
пл (звать. 

ЗачеберхН)ТЯ—зачерпнуть, за- 
гресть онень много. 

Зачевріти—захиреть. 
Зачекати —подождать. 
Зачелядкувати—пойти в слуги, 

в услуженпе. 
Заченцювати — стать монахом. 

*ПУ — 1) затрагованпе; 
*-) запгршванпе. 

Зачепа, -пи —1) зацепа; 2) за- 
Дйрщик, задирщица. 
учепити, СМ. Зачіпати, 
ачервивити, -вйвлю» -вивиш — 
завести червей, зачервпветь, 
Зчервивіти, -Рію, -сш — по- 

криться червями 
аЧервонити, -ню, -ниш—окра¬ 
сить в красвьій цает. 

Зачервоніти, -Нію—покраснеть, 
заалеть; -ся—раскрасяеться, 
зардеться. 

ЗачереватІТи — і) отростить 
брюхо; 2) (о женщине) забе¬ 
ре меветь. 

Начерк, *ку очерк, очерталпе, 
штрих, черта. 

За черкнути—занеси ть задеть; 
Г ^"СЯ—-зацепиться, задеть. 

->ачеркувати, -кую, зачеркати, 
-Каю — обрпеовьівать, очер- 
чивать, отмечать. 

начерпаний — зачерпнутий. 
Зачерпати, -паю, зачерпувати, 

-пую, зачерпнути—зачерпать' 
зачерпнуть. 

Зачерствіти,-в!Ю—зачерстветь 
Зачесати, см. Зачісувати. 
Зачесно, нар.—в чести. 
Зачин, -ну—начало, начинанпе, 
Зачкнання—начи аааие. [почни. 
Зачинати, -н^ю, -сш, зачати, 

-чну, -неш—1) начинать, на¬ 
чать; 2) нагинаться. 

Зачинений, зачйнятий -затво- 
ревний. 

Зачиняти — затворять, затво- 
Зачиркати—зачприкать. [рить. 
Зачитати, -таю—зачитать, на¬ 

чать читать [дать. 
Зачікувати — поджпдать, ожп- 
Зачіпати, -паю, -сш, зачепити, 

-плю, -пиш—1) з&цеплять, за- 
пеппть, задевать, задеть. Ні 
за що рук з.—не с чем на¬ 
чать, иет средств для начала 
(в хозяйстве). Хіба тебе вб- 
зом зачепило?—чем тебя осо- 
бенним затрооули, обидели? 
2) трогать, тронуть, затраги- 
вать, затровуть. Мене вовки 
і не зачепили—меня волки 
не тронули. 3) хватать, за* 
хватить, цесгляться, заде пить¬ 
ся, задевать, задеть. 
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Зачіпенька — предлог, повод. 
Зачіпка—1) зацепка; 2) недо- 

разумение; спор; 3) прспят- 
ствие, помеха; 4) повод, пред¬ 
лог; б) претензпя, придирка. 

Зачіпливий — затрагивающпй, 
задевающиїї, донимающпн. 

Зачіска—1) прядв льна, запле- 
тепвая в косу новобрачноії; 
2) прическа. 

Зачісувати, -сую, -єш, зачеса¬ 
ти, -чешу, -шеш — зачеси- 
вать, зачесать, прнчесьівать, 
причесать. 

Зачмелити—оглушить, ошело- 
Зачмихати—зафиркать [нить. 
Зачбвгувати, зачовгати — шар¬ 

кать, зашаркать (ногами). 
Зачоповувати, зачопувати—до¬ 
лать, сделать шип, стержень 
в бревве для соединевпя его 
с другим. . [нить. 

Зачорнити, -ню, -ниш — зачер- 
Зачорніти, -нію, -ніеш — за- 

чернеть. 
Зачоси, -сів — прическа. 
Зач убитися — подраться, зате- 

ять драку, вцепнться в во¬ 
лоси друг другу. 

Зачувати, зачути—1) слишать, 
засльидать, услишать; 2) чу- 
ять, почуять, [ваться. 

Зачуватися—чуяться, чуветво- 
Зачудівувати, зачудувати — 
удивляхь, удавить. 

Зачудовуватися, зачудуватися 
—удивляться, удивиться. 

Зачужа, пар,—вчуже. 
Зачумакувати — І) начать чу- 
мачить; 2) заработать чума- 
чеством. \ 

Зачумйти, -млю, -мйш— зачу- 
мить, заразить. 

Зачуміти, -мію—очуметь. 
Зачумлений— 1) зачумлевний; 

2) одуревший. 
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Зачумузений — чумазий, грнз- 
ньій, неоорятний. 

Зачути, см. Зачувати* 
Зачуханий — бесаризорвий. Ц 

оставдениьій без попечений. 
Зачухатися—зачесаться, начать 

чесаться. 
Зачухрати, -раю—1) {о шерсти) І| 

растрепать; 2) бистро по¬ 
бажать; 3) засечь (розгами). І 

Зачучверіти, -рію — зачахнуть, 1 
закоряветь. 

Зачхати, -чхаю—зачвхать. І 
Зашабарчати — защелкать, за- 

трощать. 
Зашавкати, зашавкотіти — за- N 
шавкать, зашамкать. 

Зашалювати, -люю — зашале- г 
ьать (шалевками). 

Зашамотатися — засуетитьсл. І 
зашевелиться. 

Зашамоті[а|ти, -чу, -тиш и І 
-ЧЄШ — зашелестеть. вашу і 
шать, 

Зашарйтися, -рюся, -рйшся — Щ 
зардеться, зарумяпиться, за- 
краснеться. 

Зашарпувати, зашарпати—-при- 
на маться, привятьея рвать, 
терзать. 

Зашарудіти, -джу, -дйш — за- 
шелестеть, зашуршать. 

Зашастувати, -тую — зашел*" 
стоть. 

Зашатирити, -рю — замота ь 
Зашахратися—замотаться. 
Зашварготати — 1) заговори"; 

бистро (о євреях и пр.)т - 
за шелестеть, зашуршать. 

За швендяти — 1) заходить; - 
загрязвить. 

Зашелестіти, -щу, -стиш — 3"' 
шелестеть, зашуметь. [ну31 

Защепнути, -ну, -неш— 
Зашепотати и зашепотіти, -;1У 

-тйш—зашептать. 

Зашс[і]птувати — зашедтьівать. 
Зашерет, -ту—затор льда. 
Зашеретувати—і)(озернах) раз- 

Ііолоть на крупу; 2) (о льОе) 
затероть; -ся— увязпуть. 

Зашерхати, -хаю, зашерхнути, 
-хну—дидерпіваться, подер- 
нуться, покриться тонким 
слоем. 

Зашивати, зашйти — зашивать, 
зашить, лочлнять, почпнпть; 
-СЯ—І) зашиваться, зашить¬ 
ся; 2) заоряти ваться, запря- 
таться, залсзать, залезть. 

Зашийок, -йка — і) шиворот, 
тил шеи, затилок; 2) под* 
затильник 

За шинкувати—паняться прода- 
жей сшіртеих нанитков. 

Зашипіти, -плю, -пйш — заши- 
петь. 

'Зашипотіти, -почу, -тйш, см. 
І) Зашипіти; 2» зашептать. 

Зашити,-ся, см. Зашивати,-ся. 
Зашкалубина—скважпна, гдель. 
Зашкалупити — сделать щель, 
углуб.тенпе. 

Зашка нд ибати—захромать. 
Зашкарубнути; зашкарупитися, 
. Зашкарупіти, -пію — засох- 
Ь^нуть, отвордеть сверху. 
Зашкваркотіти, з шкварчати, 

-чу, -чйш— зашппеть на огне. 
«ашкварювати, зашкварити — 

, 1) сильно жарить, сильно на* 
^ргревать, нагреть; 2) зажари- 

I в*ть, зажарить; 3) припра¬ 
влять, приправить поджареи- 
ним салом; 4) делать что* 

Л пибо с силоіі, с ваарлжением. 
Защкобертати — лдтц сиоти- 

Калсь. прпхрамипая. 
Защкбджувати, зашкодити — 

вродить, но вродить, поме- 
ЇПать- [тепла). 

Зашкру міти — засохнуть (от 

Зашкрябати — 1) заскресть; 2) 
начать бистро писать. 

Зашкулити — пронять, донять. 
Зашкурний— 1) подкожнин; 2) 

3-на вода —- подпочвеїшая 
в°Дв. [браком кого. 

Зашлюбити (кого) — сочстать 
Зашлюбитися (з ким, на кому, 

за кого) — обвенчаться, же¬ 
ниться, вийти замуж. 

Зашмагати—засечь, забить. 
За шмалйти — обжечь. 
Зашморг, -гу — затягппавие 

петли. Зав’язати зашморгом 
—затявуть нетлей. Дивити¬ 
ся зашморгом—неириязненно 
смотреть. 

Зашморгувати, зашморгнути, 
-Ну, -неш—затягивать, затя- 

• нуть (нетлю). 
Зашнурок—петля. 4 
Зашнуровувати, зашнурувати— 

паш ну рови ьаі ь, заш ну ривать. 
Зашолудивіти — Занаршиветь. 
Зашпигати— заколоть. 
Зашпилювати, зашпилити — І) 

чим — при кал ьівать, при ко¬ 
лоть (булавкой); 2) що—за¬ 
садять, при гвоздить. 

Зашпінковувати, зашпінкуватл 
— за стешуть пряжкой. * 

Зашпори, - ів—острая боль паль- 
дев от мороз*. Оце заш¬ 
пори зайшли — {переносно) 
боль, страдааия. 

Зашпйтатися - ^поткнуться. 
Зашпувати, -пую, -сш-запод¬ 

іюваться, а&пениться. 
Зашпунтовувати, заіннунтува- 

ТИ — заку поринать, лаку по¬ 
рить. затикать, заткнуть, 

Зашрубивувати, зашрубувати - 
завиїгчивач ь, заниитн і ь 

Заштаббвувати, заштабувати — 
забивать, забить жвлезними 
полосами. 



Заштовхати—Збавляти 

Заштовхати—1) затолкать, на¬ 
чать толкать;2) (с ударением 
на втором слоге) затолкать, 
забить толчками. 

Заштрикати —1) начать колоть, 
2) заколоть, и сколоть. 

Зашубортатн, -рчу, -тиш— за- 
шуметь, застучать. 

Зашугати — залетять, рассекал 
воздух, 

Зашукувати—подискиватц ро- 
зискииать. [меть. 

Зашуміти, -млю, -мйш—зашу- 
Зашумотіти, -мочу, -тиш-за- 
шуметь (в голеве). 

Зашумувати — запеиитьея. 
Зашушукати—зашушукать, за- 
шеиеть. 

Защебетати —І) защебетать; 2) 
заговорить бистро н весело. 

Защедрувати—пропеть щедрів¬ 
ку, см. Щедрівка. [мить. 

Зашекнути — защемить, уще- 
Защеміти — защеметь, занить, 

заболеть острой болью. 
Защеинти, см. Защіпляти. 
Защипувати, защипнути — 1) 

зал сплять, залвпить (аирог, 
вареник); 2) ощиоиьать, ощи- 

Защита—защита. [пать. 
Защиіиати, -таю. -сіп, защи- 

титн, -щищу, -тиш — аащи- 
щать, защатнть. 

Защіпати, защіпнутн — защи¬ 
пать, защепнуть, брать, взять 
на крючок. 

Защіпка—крючок дверпой, 
Защіпляти, зашепоти—приби¬ 

вать, прнвить что. Защіпля¬ 
ти віспу—приввть оспу. 

За юрзатися—яасо ваться. 
За юрити — зашалпть. 
За юрту ватне я — вридтя в вол-^ 

немие, возбужление. 
ЗаюхтбрИТИСЯ закаирпзяичать. 
Заюшений—окрон&шіеннідй. 
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Заюшити—1) ПОЛИТЬСЯ (о кро¬ 
ни); 2) окровавить. 

Заюшитися—окровавитьея. 
Заявка — заявл е в п е. 
Заявляти, заявити — заявлять, 

заявить, об’являть, облвпть 
Заявлятися,заявитися(кому>— 

представлвться, представпть- 
Заявник—заявптель. [ся, 
Заякорюватися, заякоритися— 

1) сгибаться, согнуться; 2) 
поселиться, осесть; 3) СДЄ- 
дать остановку, провал в цу- 
то; 4) засесть (надолго). 

Заяловіти—(о норове) бить без 
толенка. 

Заялозеннй—засаленний. 
Заялбзити— засадить. 
Заясля^ -ля—ясли. 
Заясніти, -нію—заясяеть. 
Заятрення—-І) (о рян<?) нагное- 

ниє, воспаление; 2) раздра- 
женпе. 

Заятритн 1) растравить(рану); 
2) раздражать, рассердить; 
-СЯ—1) (о ране) загнояться; 
2) раздражаться, прийти п 

Заяць, р. зайця—заяд. [ярость. 
Заячати—закричать (о лебедях 

и людях). 
Заячий—заячо іі. 
Заячина—заячина. 
Збабити, -блк> -обабить. 
Збабіти, -бію—обабиться. 
Збабратися,-раюся—випачкать- 

ся в грязи. 
Збабчений —сморщенний. 
З база - порча. 
Збавитель—спаситсль. 
Збівлення —І) лишение; 2) 

бавление. 
Збавляти, збавити—4) лишать 

лишить. 3. віку, життя—ли¬ 
шить жизнп, погубить. 2) гу¬ 
бить, погубить; Л) оортить, 
исоортить, оскалечать, ізо*г 

дорвать; 4) пстрачпвать, ис- 
тратпть^ попусту, 5) «збав¬ 
лять, избавить; -ся—1) умень- 
шаться, умеиьшиться, убав¬ 
ляться, убавиться; 2) ис- 
портпться. 

Збагачувати, збагатити, -чу, 
-тиш обогагцать, обогатить; 
-СЯ — обогащаться, обога- 
титься. 

13багатіти, -тло — равбогатеть. 
Збагачення—обогащен ие. 
Збагнути пости чь, про никнуть, 

догадаться, вспомнить. 
Збайдуж{н)ітн—сдслаться рав- 

нодушішм; охладеть. 
Збалакатися — і) сговорпться; 

“) ЩО—розговориться о 
чем-лпбо, косиуться вразго- 

* воре чего-лпбо. 
Збаламучувати, збаламутити— 

1) замутить; 2) возмутпть; 
3) смутить. 

Збан, -ну—1) см. Дзбан;2)род 
узора в вьішпвке. 

Збанкрутитися,-кручуся, збан- 
крутувати, -тую, -єш—обан- 
кротиться. 

Збанок, -Нку — 1) збан; 2) по- 
рекладпна в ткацком стапке. 

Збантурити—замутить. 
Збанувати — 1) затосковать. 2) 

на очі—ослепнуть. 
Збачати, -чаю, збачити—І) пз- 
' винять, извпнить; 2) замо¬ 

чать, заметіїть. 
Збаяти—1) сказать, рассказать; 

3: 2) видумать, [меть. 
Збезумитися — олуреть, обезу- 
Збезчещувати, збезчестити — 

оо есч вшивать, обес честить. 
Збентежений — встреаоженний. 

обес ку раже нний. 
Збентежувати, збентежити -1) 

обескураяпі вать, олеску ра- 
жить, смущать, смутить; 2) 

ругать, обругать, обесче- 
отять; 3) растревожить. 

Збентежуватися, збентежитися 
^—1) емущаться, смутиться; 
*-) встревожиться. 

Зберігати, -гаю, зберегтіі, -ре- 
Жу, -жеш •— сберегать, сбе- 
речь, сохравять, сохравить. 

Збивання—1) сбпванае, скола- 
чпванне; 2) соивдние, сшп- 
бание; 3) возмущепяе (води); 
4) пахтаяие (масла). 

Збивати, збити, зіб’ю,зіб'єш— 
1) сбпваїь, сбять, сколачи¬ 
кать, сколотпть. З, до купи 
— (е приложении к людям) 
собрать, соедннить. 2) еби- 
вать, ебить, сшпбать, сяіи- 
г»ить; 3) (о лошади) осажв- 
вать, осадпть; 4) ссадипу 
делать, еделать. ссадвить. 
3. шию волові —<■ натереть 
шего (волу). 5) смолачпвать, 
смолотпть; 6) вьітаптцвать, 
витоптать; 7) вибпвать, ви¬ 
бить (градом); 8) возмущать, 
возмутпть, взбивать, взбвть. 
З, бучу—подоять глум, крик, 
скандал, тревогу. 9) пах тать, 
напахтать (масла); 10) еби- 
вать, ебить, смущать, сму¬ 
тить. З- з пантелику, з пливу, 
з плйгу — ебивать, ебить с 
толку, її) з статку—до¬ 
вести до потер п, разорить. 
12) Крилами — захлопать 
крильями; -ся—1) еби ваться, 
сбпться, спутаться, ошибить- 
ся. 3. з пантелику—ебиться 
с толку, 2) ноднпматься, 
подняться вверх; 3) возму- 
щагься, -тііться, волноваться. 

Збивач» -чі—скопидом, скряга. 
Збираний — 1) собраапмй' 2) 

(о молоке) - не—снятое; 3) (о ма¬ 
терин) в зборках, в складках. 
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Збиранина» збираниця и збй- 
рінка—1) собирашіе, спи ра¬ 
ннє; 2) собранное, собрав- 

.яое отовсюду. 
Збирати, зібрати, зберу—соби- 

рать,* собрать; -СЯ 1) соби- 
раться, собраться; 2) соби- І 
раться, собраться, готовить¬ 
ся, приготовиться, 

Збиржа—извозчвчьа баржа. 
Збиржа н ик—пзвозтнк. 
Збирач, -ча — 1) сборщпк; 2) 

собиратедь. 
Збит, -ту, збитки, -ків — 1) 

нотерл, убьіток; 2) пакости, 
каверза. 3. робити—а) нано¬ 
сить ущерб, убшток; б) про* ] 
казничать. На 3.—на зло. і 

Збитків ість—у бьіточность. 
Збиткувати, -кую —1) дебошп- 

рить, устраивать беспорядок; 
2) кого и -ватнся над ким — 
о би жать кого, издеваться. 

ЗбйтниЙ—про казл п вьііі, проказ - 
ник, пакостник. 

Збиток,-тку—1) потеря,убьіток; і 
2) кому — Каверза, иакость. І 

Збиточний — проказливьш, па- 
коствий. [вик. 

Збиточник—проказник, пакост- 
361г—1) рад. -га — беглец, де¬ 

зертир; 2) род, -гу—бегетво; 
3) чого — совпадеіше, сто¬ 
ченії© чего. [гать. 

Збігати (по що, за чим) —ебе- 
Збігати, збігти, -жу, -жйш — | 

1) чого, від чого — убегать, ! 
убежать; 2) з чого—сбегать, і 
сбежать с чого; 3) на що — : 
попадать, попасть па дорогу 
(беЖа); 4) (о еремени) прохо¬ 
дить, пройти, миновать, про- 
летсть; 5) (о жид кости} ухо-\ 
дпть, уіїтп, закипеть п по- 

, литься через верх; 6) з ким 
—сравняться в беге с кем; 

7).(іП04ЬК*0 сов. в.) КОГО — В:і~ 

пасть врасплох на кого; -ся 
1) сбегаться, сбежаться; 2) 
сжаться, сжиматься. 

Збігатися, -гаюся — засуетпть- 
ся, зебегать. 

Збігленя, -няти—викпдьіщ. 
Збігли й—бе гл нй. 
Збіговисько, збіговище—сбори- 
ще, скопище, тол о а. 

Збігці, -ців—беглешл, бежвндьі. 
Збідкуватися, збідкатися—при- 

кидиваться, прикинуться бед- 
ішм, начать жаловаться в а 

Збідніння—обеднееве. [Оеду. 
Збідніти, -ніш—обеднеть. 
Збіднюватися, збіднитися — 

притворяться бединхі. 
Збідняти, збіднити — дедать, 

еделать бедним. 
Збіжжя, -жя — І> зерновоіі 

хлеб; 2) имущеетво (двпж;ї- 
Збіжний—совпадаїощцй, [моє). 
Збій, -бою - 1) утоптаннад ЗЄ 
мла; 2) разбойошс, 

Збійник—разбойпик. 
Збілілий—побелевшпй. 
Збіліти» -лію—1) победеть; 2) 

побледпеть. 
Збільшений—уволпчепаьій. 
Збільшення—у величенне. 
Збільшувальний—увелпчптель- 
Збін, р. зббну—амвон, [ньіГі- 
Збір, р. збору — 1) собрашн : 

2) молочньїе продуктьі, по- 
;іучаемьіе от молока (смета¬ 
на, масло и пр.}; 3) Збори 
([ми.)—сборкп. 

Збірка — 1) сход, сходка, со- 
брание; 2) собранпе» коллек- 
ция чего-либо. 

Збірний—1) сборний; 2) собі:- 
рательпьій. 

Збірник—сборнпк, 
Збірниця—1) метла; 2) сборлше. 
Збірня, -ні—сборвя. 
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Збіса, пар. 1) много; очень; 
2) чертовска, 3, грішей має 
—-имеет много денег. 3. ро¬ 
зумний—чертовски умен 

Збіч, р. збочу —склон (гори). 
Зближати, зблизити, -жу, -зиш 

приближать, приблозить. 
Зблйзька, пар. — І) вблязи; 2) 

нзблпзн, изнедалека. 
Зблідлий—і) побледневший; 2) 

видветший, блекльїй. 
Збліднути—побледпеть 
Зблудити, -джу, -диш—1) з Чо¬ 

го—заблудиться, сбиться с до¬ 
роги; 2) в чому^—ошибпться, 

Зблудж^тися, -джаюся, зблудй- 
тися, -джуся, -дишся—еби- 
ваться, сбиться с дороги. 

Зблукати (що)—походить блуж- 
Зб.іукатися—заблудиться, [дая. 
Зблякувати, -кую, зблякнути, 

-кну, -иеш—поблекнуть, ВИ¬ 

ЛИНЯТЬ. 

Збогарадитися, -джуся, -диш¬ 
ся—випросить, вимолить. 

Збоєцький— разбойнпчпй. ! 
Збожеволілий — безумний, су- 
мисшедший. ' 

Збожеволіти, -ЛІН), збожевільні- 
ти, -нію—с ума сойти. і 

ЗбоЖЖЯ, см. Збіжжя. І 
З божі для—хлеб на коршо. І 
Зббіни, -їй—сбоиви, мелко пе¬ 

ребитая солома. 
Зббку, тр. (чого, від чого)—1) 

^сбоку; 2) со сторони. 
Зборгбвуватн, зборгувіти — раз- 
давать, раздать в долг, 

Зборина—сборка, складка 
Зборня, -ні—с'езжая. расправа. 
обороняти, зборонити— ]) за- 

прещать, запретить, воспре- 
Щать, воспретить; 2) метать, 
помешать; 3) кого, що, ко- 

чого — защипіать, -тить. 
Овороги — побороть, одолеть. 

Збіса—Збування 

Зббрчий (чого)—сборщпк (оода- 
Зборщик—сборщпк, [тей) 
Збочений — 1) искривленнмй; 

7 і сбившийся на бок, в сто- 
Збочення—уклонение. [рову 
Зббчистий — иаклопньїй, пока- 

‘ ТЬІЙ. 

Збочити, чу, -ЧИШ — І) ВІД чо¬ 
го — уклониться в сторону; 
2) покривать душ ой. 

Збочуватися, збочитнея — 1) 
дожиться, лечь на бок, при- 
лечь; 2) покоситься; 3) избо- 
читься, избочппаться 

Зббюватися, збоятися — боять¬ 
ся, убояться, путаться, попу¬ 
таться. 

Збрататися—одружиться. 
Збреніти, -ню, см. Забреніти. 
Збрести, збристи, -ду^сбрести. 
уйт^П* [соврать. 

Збрехати, -шу, -шеш—солтать. 
Збриднути —опротііветь. 
Збризкувати, збризкати, -каю- 

взбрьізгпвать, побрьізгать' 
взбризгнуть [гать 

Збризнути —бризнуть, побриз- 
Збродйти—1) де — вибродить, 

походить; 2) чим що — за- 
сачкать следами, оставить 
следьі на чем; нстоптать, ви¬ 
топтать. 

Збрбїти, -рбю, -їш—вооружать. 
Збройний—вооруженний. 
Збройьйцй — арсенал, оружей- 

пая палата.-' 
Збрбя, -рої—оружие 
Зброяр, -ра—оружейппк, ору- 

ясейньш мастер. 
Збрудйти, -джу, -диш—загряз- 

нить, запачкать. 
Збруднит и—загряз н пть. 
Збрудніти -загрязнпться. 
Збруя, -руї-—сбруя. 
Збування, -ня—ебивание, сбшт, 

продажа. 



Збувати—Збалувати 

Збувати, збути, збуду—1) що, 
кого—обьіеать, сбьіть; 2) ко¬ 
го,чого — набавляться, заба¬ 
виться от чого; 3) що—про¬ 
давать, продать. 4) но з, — 
всегда бьіть, всегда нахо¬ 
диться, йметься; -ся—1) ко¬ 
го, чого—набавляться, взба- 
виться; 2) чому—сбьіваться, 
сбьіться, исполняться, испол- 
еиться чему. 

Збудження — 1) лробуждение, 
2) возбуждение. 

Збуджувати, збудити—пробуж- 
дать, пробудить, будить, раа- 
будпть; -ся — просьшаться, 
проснуться. 

Збудовувати, -вую, збудувати, 
-дую — строить, аостроить, 
соорудить, создавать,создать. 

Збудування—1) построенне; 2) 
состройка. 

Збудьок* “Дька — малоцеввьіЙ, 
предмет, сбьіваемьій о рук. | 

Збуйнувіти, -ную—забугаевать. 
Збунтувати, -тую—взбувтовать. 
Збур, -ру — перєлоЙ, трпппер. 
Збурення—1) раврушенпе, нис- 

оровержеяие; 2) вола єни е, 
возмущоапе. 

Збурити, -ся, см Збурятгі, -ся. 
Збурлакуватіти — і) стать без- 
домньїм* 2) (о впешч* виде) об- 
трепаться. 

Збур'януватіти —(о траве) ва- 
сорвться сорпьши травами. 

Збуряти,-яю; збурювати, -рюю, 
Збурити,-рю—1) разорять, ра- 
зорить. разрушать, разру- 
шить, повалить; 2) волаовать, 
взволвовать, возмущать, воз- 
мутвть; -ся — возмущаться, 
возмутіїться, взбунтоваться. 

Збут, -ту—сбмт. (тившийся. 
Збутвілий — СГЦПВШІІЙ, испор- 
Збутвіти—испортиться, егнить. 
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Збиток, -ТКу—1) см. Збут; 2) 

исполненяе. 
Збучівіти, -вію—одеревеветь. 
Збуятн, -яю—пойти в стебедь, 

а не в корень. 
Зваба—п рпманка, обольщение 
Звабливий — обольстительньїй, 
прелестньїй. 

Зваблювати, -люю, звабляти, 
1 -ляю, звабити, -блю, 3 л. ми. 

ЗвАблять—приманьївать, при¬ 
манить, привлекать, ирив- 
лечь, прельщать, прельстить.. 

Звага—отвага, смелость. 
Звагом, нар. — медленно. ае- 

скоро. 
Звада—ссора, распрл, раздор. 
Звадитися, -джуся, -дишся— 

ссориться. 
Знадливий—вздорливьііі, свар- 

ливьіЙ, бранчивьій. 
Звадлйво, нар. — досадво, не- 

приятно 
Звідник — спорщик, забияка. 
Звідниця—спорщица. 
Зважіти, -жаю, зважити, -жу, 

*жиш (на що) — обращать, 
обратпть вниманпе начто. Не 
зважаючи на перестороги—не 
обрашая виймання на цра¬ 
ду праждения. 

Зважений—взвешеввьіЙ. 
Зважливий—решительньїй. 
Зважувати, зважити—1) взве- 
тввать, езвесить. 2) взве 
сить, размьіслпть, понять* 
3) см. Зважати; -ся—отва- 
жпваться, осмолиться, ре* 
шиться, 

Зва кувати—яроваладдаться. 
Звал, -лу — сваляванио, у вад. 
З вала шити—вихолостить 
Звалити, -ся, см. Звалюватн,-сЯ- 
Зва л кще—развалп ньї 
Звалу вати, -лую — удалятьса, 

улететь, у йти 

Звалювати ,-люю, зваляти,-ляю. 
звалити, -лю—]) свалпвать, 
свалвть: 2) сбивать, сбять. 
С вал ять. 

Звалятися—1) свад яться; 2) про- 
пасть без пользи, валяясь. 

Звандрувіти, см. Змандрувати. 
Звання—і) н&звамов; 2)[вирнії)- 
мепике) наимоноЕавие. 

Звар,-ру —взвар, компот. 
Зварити — ]) сварить; 2) ско* 

вііть вместе (два куска же- 
Ддза); 3) спаять. 

Знріятіти. -тію, звар'ювати, 
•р’юю—сойти с ума. 

З віта,'зву; звеш, звемб, зве¬ 
те, звуть—1) кого ЧИМ, як— 
звать, називать;5) кого, що — 
Дризьівать. 

Зведениця — обольщенная де- 
вушка. имевшая ребенка. 

Зведе н ник—СВОДПИГС. 
Зведення—сводка. 
Зведення (до ЧОГО) — прп веде¬ 
неє к чему-нибудь (ваар., к 
одному знаменателю). 

Зведенюк, -ка, зведеня, -яти— 
одно аз сводньїх дотей 

ЗведенюіггвО’-1) (собир.) свод- 
ньіе дети; 2) подожениесемьи 
ори сводн детях. 

Звезти^ -ся, см. Звозити, -СЯ. 
Звеличати, -чу, -чиш—почтить, 
Оказать честь; восхвалить. 

Звеличувати, звеличити, -чу— 
Делать. сделать великим, воз- 
виш ать, возвьіси ть 

Звеліти ,-лю-—вел еть, ори казать, 
£веніти, см Дзвеніти, [аеть 
Звенькотітн, -чу, -ТИШ - две- 
^^^®^вуьати,-вую, ^вербувати» 

і -бую яавербовілвать, чавер- 
бовать. 

Звергати, -гаю, звергнути, -ну 
"И.звергать, из вергну ть 

Лереснути—вскрикнуть. 

Зверетенитися — закружиться, 
завертеться, 

Зверзтй, -зу, -зеш — смолоть, 
сказать чепуху. 

Звертати, звернути—1) свора- 
чивать, своротить, поворачп- 
вать, поворотить. В'язи з-ну- 
ти — свервуть шею. Увагу 
звернути на шо —обратпть 
вниманпе. 2) на КоГО—свора- 
чивать, своротить иакого (ви- 
ну); 3) що—возвращать, воз- 
вратпть что; І) (только сов. е.) 
скинуть, сброспть; 5) (о ере- 
мени) на що—склоняться, кло¬ 
ниться к ч-у. 3-тас з півночн— 
время кдовится за полночь. 

Звертатися,звернутися - І)воз- 
враіцаться, возвратиться; 2) 
до кого, до чого—обращать- 
ся, обратиться. 3-сться ДО ін* 
ших Засобів—обращается в 
другим средствам. 3) (о лез* 
ти) гнуться, согнуться, 
свернуться; 4) ваклоеяться, 
паклон иться, п сиривиться. 
Хата звернулася—ваб» по- 
шатеулась. 

З вертіти, см Зверчувати. 
Звертітися, -чуся, -ТІІШСЯ— 

евертеться. 
Зверх, нар.—поверх, сверх. 
Зверхник — вачальство, стар¬ 
шії Й, адасть имущий, про* 
текторатор. 

Зверхність (над ким]—1) вер- 
ховность, протекторат; 2) пре^ 
обладз нив, арсп мущество. 

Зверху, мар. — сверху. Нехай 
ваше і, буде—пусть будет 
по*вашему. 

Зверчувати, -чую,-«ш, звертіти, 
•рчу, -тйш—І) скручивазь. 
скрутить, 2) соединягь. со- 
->диннть ^шииами две доски 
иланкл). 

,дч ксміяи _ 



Звершувати—Звідно Г і 
їж Звершувати, звершити—1) вм- 

вершивать, вивершить; 2; 
мпновать нерховье. 

Звеселйтель—увеевлитеяь. 
Звеселіти, -лію—оовеселеть 
Звеселяти, -ляю, звеселити, 

-ЯК) — раавеселять, развесе* 
лить; -ся—радоваться, обра- 
доваться, возлпковать. 

Звести, -ся, см. Зводити, -ся. 
Звечеряти, -ряю — поужинать. 
Звечора, нар -вакануно вечором. 
Звечоріти, -рію — повечереть. 
Звивати, звити, зів'ю, зів’ємб, 

зів'єте—1) свивать, свить; 2) 
сматьівать, смотать; 3) сдле- 
тать, сплести; 4) завивать, 
завить; -ся—1) взвпваться; 2) 
вертеться около чего; хлопо¬ 
тать, заботиться; 3) взви¬ 
ваться, взвиться. 

Звивистий—пави вистьіїї. 
Звиджуватися, звйдитися,-джу- 

ся~ ооказшваться, показаться. 
Зваж, кар,—свише, больше. 
Звик, -ку—привід яка, обьшно- 
3викання—привьшанпе. [венпе. 
Звикати ,-каю,звик(ну)ти ,щюш. 

звик -привьікать,п ризикнуть. 
Звиклий—прившкший, прпвьіч- 

вьій. [питься. 
З вильнути — увильяуть, укло- 
Звинуватити, -ну, -типі — об- 
Звинути, см Звити. [винить. 
Звинутися — успеть (сделать. 

возвратитьея). 
Звиняти, см. Вибачати, 
Звисати, звиснути — 1) нави¬ 

сать, нависнуть; 2) отвисать, 
отвиснуть. 

Звисник* -ка — 1) обрьівдстьзй 
берег, обрьш, 2) угбєс. 

Звисока, кар. — 1) вьісоко, на 
возвьішенном месте. 2) С ВЬІ- 

ШПНЬІ. 

квитатися — поздороваться, 
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Звитяга— добеда. 
Звитяжець, -жцй—победителз 
Звитяжити—победить. 
Звитяжний—победннй. 
Звитяжство—1) победа, 2) м} 
Звих, -ху—вивих. [жество 
Звихнути — 1) свяхиуть, * сде 

лать вивих; 2) кзменить. 
Звич, -чи—обьічай. [їьій 
Звичаєвий, звичайовий—оішя 
Звичаїтиея—привьїкагь друг і 

другу, знайомиться. 
Звичай,-ч&іо—1) обичай, ош- 

кновение; 2) дрЕЛИчие; 
прав. 

Звичайний *-1) обьіішовевньш 
2) прпдичний. 

Звичайн їсть—веясливость, при * 
дечиє. Для звичайпости—ІІ< 
вежливостя. 

Звичайно, пар. — 1) обьїкновез- 
но; 2; вежливо, пр клично: 
3) конечно, разумеется, саме 
собоіі, по обьїкновевпю. 

Звичений—прпученньш. 
Звйчити, -чу—приучить. [ниє 
Звичка -— цривмчка, обьїкяове- 
Звичний — І) прившчньїй; • 2) 

обичиьій; -но—1) привнчно; 
2) обичио, в обичае. 

Звиш, нар.—вьіше, свьіше. 
Звйшки, кар.—висотой. 
Звід, р. звбду—1) унпчтожение 

разорение; 2) обман; 3)(уко- 
лодезя) очеп; 4) род ловушки 

Звідати,-ся, см. Звідувати,-ся. 
! Звіди,-ів, звідини, -дин — раз* 

ведки, виведки. 
Звідки, звідкіль, звідкіля, кар,— 

і откуда 
Звідколи, нар. — с каких пор 
Зв іднйй—под'емньш. 
Звідник—обманщик. [ якетьш 
Збідніти, -нію—сделаться водя- 

І Звідня, -ні— І) очная ставка. 
2) обман. 
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Звідси, звідсі, ЗВІДСІЛЬ, ЗВІД¬ 
СІЛЯ, кар.—отеюда. 

Звідймлення—отчет, 
Звідомний— отчетньїй. 
Звідтам, звідти, звідтіль,звід¬ 
тіля, пар.—остуда. 

Звідувати,-дую, звідати,-дат— 
узнавать, узвать; -ся—узна¬ 
вать, узнать, оеполомляться, 
-домиться, раеспрашивать. 

Звідусіль, звідусіля, звідусю¬ 
ди, нар. —г со всох схорон, 

1 ото^сгоду^ 
Звідци, звідціль, ЗВІДЦІЛЯ, СМ. 

Звізда, *дй—звезда. [Звідси. 
Звіздар, -ря—звездочет. 
Звіздатий — звездообразний. 
[ Звіздатий кінь — дошадь с 

белим пятном на лбу. 
Звїздовйй—звездяьш. [на лбу. 
Зв їздо чблий—с бельш пятном : 
Звіздянйй — звездаьііі, усеян- 
Г нгдіі #звездамн. [материн. 
Звій, р. звбю—сверток, штука 
Звіку; нар.—пскоаи; (с отриц. 

не при глаголе) нпкогда. Зрб- 
ду, звіку козак не був і не 
буде катом — никогда казан 
не біля її не будет палачом. 

Звікувати—провести жизнь. 
Звіл, р.зв6лу-і)с^^ Зволення;2) 

ДО-З., ПО-3.'—сколько угодно. 
Звільжити—(о морозе) ослабать. 
Звільна, нар. — меддешю, .по- 

немногу. 
Звільняти, звільнити—освобо- 
ждагь, освободпть, увольнятц 
уволить, 

Звін, р. звону, см. Дзвін. 
Звшка—карта бубновой масти. 

•Звінбк, -нка риби — поперек 
отрезанний кусок рькбьі. 

Звінувітися — лишаться прп- 
Звінчати—обвенчать. [даного, 

р. звіру—овраг, лощина, ! 
яожбина, І 

*'“Р.-р©с. слоті. А ііікоисі.кні(-20. 

Звір,-ря[а] —1) зверь; 2) волк. 
Звірина—і) зверь; 2) (соб.) зве- 
ри, зверье; 3) зверана, зва¬ 
ри ное масо. 

Звіринець, -иця—1) зверипец; 
2) район зізериной охоти 

Звіриний—зверииьій. 
Звірйнний—ЖИВОТЯЬЇЙ. З. СВІТ^ 
животини мир, 

Звірівник, -ка—звеїшпец. 
Звіркувати— бить здерем 
Звіркуватий — зверообразньїй, 

звероаодобннй. 
ЗвІрннй—богатьій зверамп. 
Звірник, -Ка—зверипец. 
Звірно, нар.*— много хящннх 
Звірня, -ш—зверье. [зпорей 
Звірокруг, -гу—з од пак. 
Звірота—зверье. [кн. 
Звірювання "Зверские поступ- 
Зоіршватий —похожпй оосгуа* 
камц на з перл 

ЗвірГо[я]ка—бояьшой зверь. 
Звіря,-ЯТИ -ЛСІіЙОТИОе, зперепоїс 
Звір'я, -р'я—звери. 
Звіряти, звірити—1) що—про- 

верять, проверить, вьіверять; 
2} кому, на кого —доверать, 
доверить. 

Звірятися,, звіритися—1) в чо¬ 
му—удостоверятьоя, удосто- 
неритьса; 2) на кого—дове- 
ряться, доверпться, поло¬ 
житься, 3) в кому, в чому— 
терять, потерять доверпе. 

Звірячий—зверскиЙ, звераньйі. 
Звістен,ЗВІСНИЙ—І) нзвестнніі, 

2) ти звістен—ти знаєшь, те¬ 
бе лзвестно. 

Звісній, см. Звішувати. 
Звісно—1) нззестяо; 2) изве- 
стное дедо, конечно. 

Звістити, см. Звіщати. 
Звіститися, -щуся—узнать. 
Звістка, -ки и заїсть, -сти— 
И8ВЄСТИЄ, в єсть. 



Заіт—Зволікати 3<№> 
-і  — іг—г.—> 

Звіт, -ту—ОТЧЄТ* 
Звітний—-отчетньїй. 
Звітність—отчетность. 
Звітати—п ри ветство вать, 
ЗвІтатися (до кого)—поздоро¬ 

ваться, сказать приветствие 
при встрече, [ного ш>на. 

Звіток, -тку—пучек расчесан- 
Зві гріти і -рію —вьіветриться. 
Звіяний—извечиьій, старинньш. 
Звішувати, звісити, -шу* -сиш 

—свошивать, сввсить. 
Звішувати, звішати, -шаю — 

взвешпвать, взвесить. 
Звіщати, звістити — извещать, 

известить; -Ся — долучать, 
долучить известие 

Звіювати, -віюю, звіяти, -вію 
—свеивать, свеять, сдувать, 

Звладати—совладать, [сдуть. 
ЗвогниТИСЯ — (у гончаров о по¬ 
ливе) начинатьрасплавлятьод. 

Звогчіти,-чію—отсиреть 
Зводи, -дів — 1) очная ставка, 

2) сплетни, наговори, янтри- 
ги. 3. зводити—интриговать. 

Зводини, -дин — 1) свадебньїй 
обряд при пробуждонті но- 
вобрачпьіх; 2) очная ставка, 

Зводитель—обольститель. 
Зводити, гДЖу, -диш, звести, 

зведу — 1) сводить, свестд. 
З* з світу—погубить. З, з ха¬ 
зяйства — сделать бедньш, 
расстратить чье-либо хозяіі- 
ство. 2) на ЩО — ваводить, 
взвости; 3) ЩО — поднпмать, 
поднять. З* голову—поднять 
голову* 4) сводить, свестд 
вмеете, соединить. З* брбвк 
— нахмуриться* б) кого, 
В чому — обманьтвать, обма¬ 
нуть, ободьщать, ободьстпть, 
искушать, искуспть. Так ви 
мене звели в моїй наді? — 
так вьі обманули мод надеж- 

дьі, 3. дівку — обольстить * 
Оросить девушку. 6) На ЩО* 
— портить, испортить. 3. на 
нівець—окоочательно исоор- 
тить. 3. НІ НаЩО—погубить. 
З* пісню—сбиватьса в мело- 
дии; 7) пстреблять, истре- 
бить; 8) Дух — переводить, 
перевести дух1 дьішать. 9) 
3. очима — а) взглядьшать, 
взглянуть, оросить вигляд 

, посмотреть; б) смьїкать, сом- 
квуть глаза; 10) 3. на Лчі 
обраідать, обратить чье вна- 
манив на іто. 

Зводитися, звестися — 1) сво- 
диться, свестпся 3. з ума 
—сходить с ума. 3. з хазяй¬ 
ства — обеднеть, расстроить 
своє хозяйство. 2) взводить 
ся, навестися; 3) з чого — 
поліпшаться, подняться; 4) 
лоитди) полки маться, л од¬ 
няться на дьібьг; б) на що— 
становиться, стать хуже, при¬ 
ходить. прийти в упадок* 
Ешрождаться,виродиться, по- 
требляться, нетребиться, бед- 
сеть, обеднеть. Геть чисто 
звівся—окопчательно пришел 
в упадок. 3-ся ні нащо — 
придти в упадок совершен- 
ньш,совершеино испортиться. 

Зводлйвий — соблазвительшлй* 
обольститель В ЬІ й, 

Звбдник, см. Звідник* (поля. 
ЗвожаЙ, -жая—возка хлеба с 
Звозити, *жу, -зиш, звести, 

-зу, -зеш—свозпт^ свезти. 
Ззоления—сопзволєние. 
Зволікати, -каю, -єш, зволокти, 

-ЛОЧу , -чеш, прош, бр. зволік- 
стягпвать,стянуть,совлека'. ь, 
совлечь; -ся — доднпматься, 
подняться с трудом, вставань 
встать с трудом 
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Зволік, -ка—спуск с гори. 
Зволочити, -чу, -чиш, прош. 

вс. Зволочив—1) стануть, ста- 
щить, собрать; 2) що—та-1 

екать по чему; 3) совра- 
тпть, развратить. . 

Зволяти, звблити (на що)— 
соизволять, соизволить, по¬ 
зволять, позволить. 

Зволятися, звблитися — ИЗВО- 
лить. Звбльтеся! — еделай- 
те о до л жени о, пожалуйста! 

Звольна, пар.—медленно. 
Звом[н]пити и звонтпити—оро- 

беть, пасть духом, смутпть-! 
ся, потерять надежду. 

Зобник и звонок, см. Дзвоник* 
Звонкй—бубни, бубновая масть., 
Зворбт, -ту—1) поворот; 2) обо¬ 

рот. На зворот—наоборот. 3) 
возвращеппе. * , 1 

Зворбта, -ти—межа, оставля- 
емая па поле для проезда. 

Зворотний—возвратяий. ; 
Зворотній—обратньїй. 
Зворохббитися—взбунтовагься. 
Зворочати, см. Звертаїн. 
Зворухнути—едвпнуть с места, 
пошевельнуть. 

оворухнутися — 1) тронуться 
с места, тевельпуться; 2) 
всколихиуться, 8асуетиться. 

Зворушення — возбуждеоие, 
ипочатленпе; вешнение, рас¬ 
тро гаиность. 

Зворуїшіти—1) пошевеяьнуть, 
едвпнуть с места; 2) (о $емле) 
поднять, вспахать; 3) веколе- 
бать)вскольіхпуті>;4) встрево- 
жпть, взволновать, растро- 
гать; -ся — 1) зашевеяпться; ■ 
2) всколихнуться; 3) встро-! 
вожпться, взнолноваться. 

Зворушливий—І) впечатлитедь- 
ний; 2) трогательньїіі. [леть. | 

^воювати—і) завоевать; 2) одо- 

Звужати, звузити, -жу, «зиш— 
с'уживать, с’узить. 

Звук, -ка(у] — 1) звук; 2) крик, 
ІУЛ/ шУмі етук, грохот. 

Зв’яга, «ги и зв'яка, «ки — 1) 
лай; 2) брань, ругня, ссора. 

Зв’яглнвий — любящий лаять. 
Зв’язень, -зня—узел, узелок о 

чем-либо, связка. 
Зв’язка—связь. 
Зв’язний—вяжущпй. ' 
Зв’язйк; -зку—1) связь; 2) (ми.) 

звязки—род прпческп деву- 
пзек в два пробора. 

Зв’язування—1) связьгвашхе;2) 
(о брєвпах для плота) сила- 
чиванье. 

Зв’язувати, зв’язати —І) свя- 
аьівать, связать, обвязьівать, 
рбвязать; 2) венчать, обвен- 
чать; -ся—1) у що, до ЧОГО— 
вязиваться, связаться чому; 
) связьгваться, -заться с кем. 

Зв’яЗь,-зи-1) (архитект.) связь, 
соедпненпе; 2) крепость, 
прочность. 

Зв’ялити, см. Зав’ялити. 
Зв’ялитися—увяиуть, завянуть. 
Зв’янути—завянуть. 
Зга, згага— 1) изжога; 2) жажда. 
Згад, -ду—І) восломннанне; 2) 

напоминанне. 
Згаданий—упомянутий 
Згадка—воспомпнание. 
Згадувати, згадати — і) вспо- 
минать, вспомнпть; 2) гад¬ 
ку—думадь, подумать. 

Згадуватися, згадатися— вспо* 
минаться, вспомвпться* 

Згаку, пар.—зря, необдуманно. 
Згальмуватися-сбиться стояку, 

свйхнуться, 
Згамкати—с’есть, проглотпть. 
Зганджувати—пспортпть. 
ЗгаиеблениЙ—опозоренпий. 
Зганити—ославить, осудить. 



Зганяти—Зглуха 

Зганяти» зігнати, зжену, -неш» 
-не, -немо, *нете» зженуть— 
1) сгонять, согнать с чого, 
прогонять, прогнать откуда; 
2) сгонять, согнать в одно 
место; 3) з* з світу—губить, 
погубить, лишить жизял, 
убить; 4) з. тирсу—(угребен- 
щиков) соскабдивать, соско- 
блить ножем и огладить по- 
верхаость гребня. 

Зганьбити» -блт, -биш—опозо- 
рить, обесчестить, осрампть. 

Зганьблений — опозоренньШ, 
оскорбленаьій. 

Згар» -ри—і) гарь; 2) прпгарь 
в вод ке: 3) вмгоревшпіі лес; 
4) искрш, отлетающие при 
ковке железа. 

Згарбати—1) отнять насильно; 
Згарди—монпсто. [2) схвалить, 

і Згарен, згариий, см. Зугарний. 
Згарець, -рця-шлжженное поле. 
Згарище—пожарище. [щенвьш. 
Згари&аиии—утомленаьій, пето- 
Згарцювати — потоптать, беган, 

скача. 
Згарячу, нар.—сгорача. 
Згасання—угасание. 
Згасати, згаснути—1) тухнуть, 

потухнуть, загаснуть; угас¬ 
нуть; 2) исчезать, почезнуть. 

Згацькати — (о лошадях) помо¬ 
рить, загнать. 

Згашати, -шат» згасити» -шу, 
•СИШ—гасить, погасить, ту¬ 
шить, потушить, [цропустить. 

Згаяти—{о ерємени) потерять, 
Зпібати—найти, встретить. 
Зпібе[і]ль» -ели—погибель. 
Згиблий —погпбшиіі. 
Згнб(ну)тн, прош. ер, згинув— 

погибнуть, продасть. 
Згйджувати, -джую, згидити, 

•джу, -диш — изгажнвать, 
асдачі^ать. 
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Згидувати—нобрезгать. [гнуть. 
Згинати» зігнути—егибать, со-* 
Згинути—погибнуть. 
Згинці, кар.—сагнувшись. 
Згіддя,-дя—имущеетво, домаш* 

пио вещи, все добро. 
Згі[6]дливий—1) пригодішй, по- 

лезньїй; 2) докладистьій, сго- 
ворчивьш, мпролюбпвьїй. 

Згі[6]дний—1) дрнгодньш, год¬ 
ний; 2) согласпнй. 

Згідно, пар. — 1) ДО ЧОГО —со- 
гласно; 2) пригод но. 

Згін, р. згону—1) егошшие в 
одно место; 2) сгонянпе с 
места, изгяанпе. 

Згірдливий» згірдний—гордий, 
надменний, презрптеяьньш. 

і Сказав на його згірдне слбво 
—скааал о нем преяебрежи- 
гельиое слово. 

Згірклий—пригоркліли. 
Згіркнути—прпгоркнуть. 
ЗгірннЛ—нагорни іі. 
Згірок» -рку—*ХОЛМИК. 
Згірш» згірше» пар.—хуже. 
З гі р ш ати, - ш аіо—стать ху же* 
Згірший—худшой, доху же. 
Згір’я, -р’я—холміїк, взгорьо. 
Згладити, -джу — огладить. З 

світа з.—стереть слица земля: 
Згламати—проглотить, пожрать, 

сожрать. 
Зглсвіти—деяаться слизистим. 
Згледіти, см. Зглядіти. 
Зглкбити — понять» достигнуть 
до глубпеи. 

Зглибока» нар.—1)дз глубпни; 
2) глубокб, 

Зглобнти»-блю»-биш -СПЛОТИТЬ. 
Зглота, -ти — толда, скопле* 

іше парода, давка. 
^Зглотитися — стояв иться, со- 

браться тодпой. 
З глузувати—осмеять. 
Зглуха, нар.—глухо. 

Зглушати - Лгор(д)жати ЗОЯ 

Зглушати, зглушйти — заглу¬ 
шать, заглушить. 

Згляд, -ду— О ем. Погляд; 2) 
контроль, досмотр, прпемотр; 
3)ДО КОГО—'ОТИОШенве к кому. 

Зг ЛЯ дати, зглянути — взг:ш- 
дьівать, взглянуть. 3. оком — 
ОХВВТПТЬ ВЗГЛЯД0М, 

Зглядатися и зглядуватися, 
зглянутися — 1) перегдядм- 

уваться, переглянуться; 2) на 
кого—смилоставиться, умII- 
лосердпться над кем. 

Зглядіти — увпдеть. 3. ОКОМ — 
обхватить взглядом. 

Зглядний—относительвьій. [етте. 
Зглядь, -ди— внимапие, увая:е- 
Згнив5ти, згнити — егнивать, 
З ГНИЛИЙ—егнл вшпй. [егнить. 
Згнічувати, згнітити-1) ежи- 
мать, ежать, сдавлпвать, сла¬ 
вить; 2) згнітивши серце — 
скрепя сердце. 

Згноювати, згноїти — гноить, 
дать егнпть. * 0 

Згнущатися, см. Знущатися. 
Зговірини, см. Змовини, [зать. 
♦говорити — проговорить, *ска- 
Зговорйтися—1) разговорпться: 

2) условиться. 
Згбда, -ди—і) согласпе, мир; 

2) соглашенпе, примвренпс. 
Згоджатися, згоджуватися» зго* 
дйтися—1) на що-т-согда- 
Шаться, согласпться с чем; 
2) про що — угоиарпваться, 
уговориться, условпться; 3) 
мириться, помириться, жить 
я мире, еогласлп. 

Згоджений—1) согласнвшийся; 
2) ванятьій. 

Згодити—1) кого — условпться 
•е кем, при гласить или нанять 
кого- 2) погодить, обоадать. 

згодитися, -джуся (кому» на 
Що)—пригодиться. і 

Згідливість — сговорчпвость. 
Згодно, нар,—вигодно. 
Згбдом» пар.—спустя векото- 

рое время, погодя, 
Згодування—вскорм денно. 
Згодувати—І) вскормить, досл 

питать; 2) дать с’есть, 
Згодя» нар.% см. Згодом* 
Зг6(д)жнй—годний, 

і 3гоїти—залетить. 
Згбла, пар.—совершенно, 

чиста, вполне. ' . І 
Зголити—1) сбрпть; 2) оголить, 
обважить; 3) (переносно) с'де- 
лать бедним, нищим. [ся. 

Зголбдже НИ й —прогояодавший- 
Зголодніти, -ніт^-нісиї^прого- 
додаться. (обеднеть. 

Зголодрйбітн, -бію—обнищать, 
Зголбшуватися, -шушся» зго¬ 
лоситися, -шуся» -сишся— 
1) отзиваться, отозваться, 
виражать, вьіразить желание; 
2) заявляться, заявиться, за¬ 
являть, заявить о себе. 

Зголубит и—взлелеять. 
Згомоніти» -ню—проговорить. 
Згон, см. Згін. 
Згонини, -нин—части колосьев 

и соломи, падающпо вместе 
с зерном при веяипи. 

Згонити — 1) см. Зганяти; 2> 
очпщДть зерпо, уже провеян- 
пое, от кусочков колоса, со¬ 
ломи н пр. 

Зг6ра[я]ний^сгоревшпй. 
Згорбатіти — стать горбатим, 

сгорбпться. 
Згйрбити, -блю, 3 л. ми. згбр- 

блять — сгорбдть, согвуть; 
-ся — сгорбпться, согнуться. 

Згйрда, пар. — гордо,( вксоко- 
мерпо. 

Згор(д)жати, згордкти, -джу, 
•диш и згордувати, -дую — 
оренебрегать, преиебречь. 



Згори—Згрунтувати 

Згори, пар.—-1) сверху; 2) впе¬ 
ред. Згори грбші дає —напе¬ 
ред платит деньги, (цьш. 

Згористий — покатьій, паклон- 
Згорйстїсть — скат, отлогоеть. 
Згористо, пар.—покато. [неть. 
Згоріти—1) сгореть; 2) покрас- 
Згородйти—1) загородить; 2) 
соорудпть, воздвигнуть. 

Згортати, згорнути—1) скла¬ 
ди вать, сложпть, свертьівать, 

| свервуть; 2) (о ките) закри¬ 
вать, закрить; 3) ідо до чого 
—сгребать,-ресть что (вкучу). 

Згбртка—1) складка; 2) (о ко- 
нопле) пучок. 

Згостр ЙТИ—СТОЧИТЬ. 

Зготовляти, зготбвити к аго- 
тувати — стряпать, состря- 
пать, наготовить. 

Зграбний—ловкий. [основаная. 
|3 гра су вати — увичтоясить до 
Зграя, -раї—1) тол па. скопище; 

2]І шайка. 
Згребло—скребниця, 

«Згризати, згризти — 1) сгрьізать, 
сгризть; 2) «згризать, иа- 
грьізть. 

Згрібати, згребти, -бу, -беш — 
сгребать, сгресть. 

Згрібатися, згребтися—1) бить 
сгребаемьш, сгребать ся, сг ро¬ 
стись; 2) бить всилаг трести. 

ЗгрІбіЖЙ - (в ПОЛОГИ не) болое ; 

толстий. 
Згріф’я, -6’Я—пакля, охлопки. 
Згрізна, нар.—срозпсч 
Згрізність—строгий вид. 
Згрізнутися—строго прикрик¬ 

нуть, погрозить. 
Згріти^ -рію—согреть. 
Згрішати, згрішити #— согрі¬ 
шать, согрешить. 

Згромаджувати, -джую, зцн>ма- 
дити, -джу, -диш—сгі*Ь6ать, 
сгресть, собирать * собрать. 
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Згрошйти—обратить в деаьгп. 
Згрубілий—утолщенннй. 
Згрубіння—утолщение. 
Згрузити « згрязитй—(о дороге) 

испортить ездой, ходьбой. 
Згуба—1) чого— потеря; 2) на 

кого, що, кому, чому—ги¬ 
бель, погибель. 

Згубити,-блю, 3 л. лої. згуб¬ 
лять—1) потер ять; *2) ногу- 

Згубйтися—потеряться. (бить. 
Згубний—гибель йнй. 
Згуда—осмеяние, посрамлеяие. 
Згук,-ку—звук. 
Згукнути—1) крикнуть; 2) На 

кого—позвать. 
Згукуватися, згукнутися — пе¬ 
рекликаться, перекликнуться. 

' Згуляти—1) прогулять без ра- 
■ ботьі; 2) погулять; 3)попграть( 

сьіграть. 
Згуртитися—собраться вместе. 

. Згуртувати—сгрупшіровать, со- 
братк в одно местої 

' Згуслий—сгустпвшийся. 
Згуснути^—сгустеть. /[сто. 
Згуста, нар. Зчаста-згуста—ча- 
Згустйти ,-щу ,-сти ш—огустить. 
Згусуватися — заупрямпться, 

заартачпться. 
ЗгІв]учатися—звучать. 
Згучність—зву ЧНОСТЬ. 

Згущеність—уплотпенность^ 
Згущення — сгущенпе, уплот- 

нение. 
Згущуваний — егущаемий. 
Зґарда, -ди—род ожерелья п;і 
монет пли крестпков. [вать 

Згвалтувати, -тую— изаасшіс 
Зґедзатися, зґедзкатися п 
Зґедзитися — заупрямигься, 
заартачпться. 

^Зґіґнути—околеть. 
Зґляґат ися—створожоться. 
Зґбя. р згії—рїш ) сойка. 
Зґрунтувати—достать дно. 

зі; здавати—Здива 

Здавати, здати — ]) удавать, 
сдать; 2) давать, надавать; 
3) з* іспит—вьі де ржать, сдать 
екзамен. 

Здаватися, здатися — І) на 
що—сдаваться, сдаться, «од¬ 
даваться, соддаться, усту¬ 
пать, уступпть; 2) на кого — 
полататься, положиться на 
кого; 3) на кого—ссьілаться, 
сослаться; 4) (безл.) кому—ка¬ 
заться, показаться; 5) на ЩО— 
годиться, пригодиться, Оьпь 

(вуЖ0ЬІЛЇ для чего. 
Здавець, -вця—сдатчпк. 
Здавлювати, здавити —і) едав- 
ливать, давить, задавать;, 2) 
ОКОМ—подмигвуть. 

.Здавна, здавну, нар.—пздавна. 
З давнин—давнпй. 
Здавніти,-нио—устареть. 
Здалека, здалеку, здалі, здаля, 

нар. — издали, «здалека. 
З дали й М зданий, см. Здатний. 
Звання—мневие. 3. що-до чого 

—мвенпе относительво чего. , 
Здарйти, с,«. Подарувати, (сту. 
Здармувати — потратить попу- 
Здарувати—подарить, одарить. 
Здати, -ся, см. Здавати, -ся. 
Здатлнвий—уступчивий. 
Здатний—1) способний; 2) год¬ 

ний, прнгодньш. 
Здатність —І) способность; 2) 

пригодность. і! 
Здатно, нар„—дрпгодно. 
Здача— сдача. 
Здвиг—1) стечеаио, скоплешіе; 

2) праздник „воздвпжеиия4. ' 
^Двигати, здвигувати, здвиг- , 
Нути — сд ви гать, едвпвуїь. і 

Здвигатися, здвигнутися — 1) 
едвигаться, сдвпнуться, дви¬ 
нуться; 2) вздрдгивать, -дрог- ( 
нуть,дрогвуть, содрогвуться, ; 
^сколихнуться. 

Здвиж,- жу—тряси на. 
Здвиження, см. Здвиг. [на. 
Здвижовина, здвйжжя—тряси- 

' Здвинути—шевельоуть. 
Здебела, кар,-1) толсто, плотно; 

і чоловік здебела—человек 
дюжай, плотньїй. 

Здебіяьша, здебільшого, кар.— 
большей частью, по боль- 
шей части. 

Здекретбвувати,здекретувати— 
1) определять, определить, 
назначать, назначить; 2) при¬ 
водить, привести в систему 
посредством декретов. 

Здекуцінник—зкзекутор, испол- 
нитель судобного прпговора. 

Здеревіти—одеревснеть. 
Здерев'янілий — одеревенелий* 
Здерев'яніти—одеревенеть. 
Здержний—воздержний. 
Здер жн ість—воздержность. 
Здержувати, здержати—1) удер¬ 
жавить удержать, едержи- 
вать, одержать; 2) видержи^ 
вать. видержать. < 

Здержуватися, здержатися — 
удерживаться. удержаться. 

Здешевіти, -ВІЮ, -ВІСШ—поде- 
шеветь. 

Здешевлення, здешевіння, -ня 
-^удешевленпе. 

Здешевлювати, -люю, здеше* 
вити,-влю,-виш—1) удеше- 
влять, удешевпть; 2) проде¬ 
шевить. 

Зджблгати — щелкать, давать 
щелчкп. 

Здибати, -баю, здибати, -баю м 
-блю,*-басш и -блеш—встре- 
чать, встретить; -ся—встрвг 
чаться, встретиться. 

Здибочки, -чок —* дипочки. На 
3-ках ходити — ходить на ци- 
почках. 

Здива, нар.—от удивленпя. 
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ЗДИВЛЯТИСЯ, ЗДИБИТИСЯ —1) за- 
сматриваться, заемотреться; 
2) спохватьтаться, заметать, 
огпяДьіваться, оглянуться. 

Злива—дпво, чудо. 
Здивований—удивленньїй. 
Здивовижешій — изумлевииіі. 
Здивування—удпвленпе. 
Здивувати—1) удивить; 2} на 

Кого, на ЩО—удивиться ко¬ 
му, чему. Дивом з, — пзу- 
миться. -ся—задивиться/ 

І- Здиматн, см. Здіймати. 
{Ш. Здимати, см. Здувати. 
Здиміти, -МІЮ — обратиться Іі 
днм, расссяться как дьім. Як 
здимів — просто-таки ксчез. 

Здирати — сдирать; -ся — 1) 
сдираться; 2) взбпр&ться. 

Здирливнй—грабптельскпй. 
Здирник, см. Здирця. 
Здирство, здйрщина — облра* 

тельство^ьгмогатедьство, взя- 
точішчєство. 

Здгірця—взяточішк,вьшогатель. 
Здискредитувати, -тую-доскре- 
дптпровать. 

Здитинитися, -нюся* здитиніти, 
-ніш—впасть в детство. 

Здих, -ху—пздьіхаипе. Нема на 
їх 3-у—йот на них погпбсли. 

Здихання, здиханка—1) воздьі- 
ханио, взднхание, вздох; 2) 
вздьіханпе. 

Здихати, здихнути—взднхать, 
вздохвуть. 

Здихати, здохнути—вздмхать, 
падохнуть. 

Здихатися, -шуся, -шешся — 
отдишатьея, перевести дух. 

Здихатися, -хаксл, -хаєшся 
(когб, чого)—«збавиться, от- 
делаться от кого, чего. 3. 

*лих6го чоловіка—їїзоавпться 
от врод ного, злого человека. 

Здихля, -ляти—замориш. 

Здичавіння—одичаняв. 
Здичавіти, -вію, здичіти, -чію— 

одичать. 
Здичалий — одпчапший. 
Здичання—одичаеие. 
Здіб, р. здибу—внешвость, фп- 

гура. Вона на такий здіб, 
що й.„ — опа такова же по 
внешному виду, как и... 

Здібний — 1) при годний, год- 
ньїй; 2) способпьп'і. 

Здібність—1) прпгодиость, год- 
ность; 2) способность. При- 
рідня з.—одареиность. врож- 
денная способность. (ти. 

Здігнати, здожену, сдг.Здоганя- 
Здідькатися—1) стать похолсим 

на чорта; 2) взбесвться. 
Здіймання—снятпе, с*емка. 
Здіймати, -маю, здійняти, -ій- 
му и здій мити—1) сниматк 
снять; 2) поднпмать, подвягь. 

Здійснений — осуществлевнміг. 
Здійснення — осущеетвленпе. 
Здійсняти, здійснити — осуще- 

ствлять, осушествпть, испол- 
ВЯТЬ, ПСПОЛНТІ'ГЬ. 

Здір, р. здйру—внутреннев сало. 
Здіятися — процзопти. 
Здмухувати, здмухнути — сду- 
Здйба—добмча. (вать, сдуть. 
Здобйток, -тку, см. Здобуток. 
Здобич, -чи—добьіча. 
Здобйчний— доставшийся п до- 
бьічу. Стати на здобйчну путь 
—начать промишлять гра- 
бежом. 

Здобичник — разбойяик, граби- 
тель. [воль. 

Здббіль, нар.—в пзобплии; вдо- 
Зд6бритися,-брюся—подобреть. 
^ умилосердяться. 
Здобріти» -рік» — 1) содобреть; 

2) здобрій і тим—удовлетво- 
рись п тем. (обретаемьій. 

Здобуваний —полуяаемьій, арк- 
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Здобування—добиванпс. . 
Здобувати, здобути—добивать, 

раздобить, приобретать, при- 
обресть. 

Здобуватися, здобутися — 1) 
чогй. Здобутися зашийка— 
получить, заслужить по шее. 
2) на віщо, що. 3. на нові чб- І 
боти—покупать, купить, раз- 

. добивать, раздобить вовие 
сапогп. 3. на краше життя 

і — достпчь лучшей жнзпи. 3) 
куди, до копі. Оце на силу 
до вас здобувся—а) еле вас 
нашел; в) еле к вам Зо- 
плелся. 

Здобуток, -тку—1) п р поорете- 
впе; 2) разжава; 3) полученне. 

Здобуття — 1) приобретениє; 2) 
добьтавие. 

Здовга, пар.—с длпни, с более 
длннноіі сторони. 

Здовжити, -жу, -иш—уддпшхть. 
Здовольняти, здовольнитн — 
у д о в л ет во р Я т ь, у до в л ство¬ 
рить, удовольствовать, . 

Здбгад, -ду—догадка. Говорити 
на з.—давать понять. 

Здогаду вати, здогадати—вепо- 
минать, вспомшіть. 

Здогадуватися, здогадатися — 
догадиваться, догадаться. 

Здоганяти, здогбнити, здогна¬ 
ти-— догнать (ловить). 

Здогін,-гбну, ЗДОГиНКИ, -нок— 
догонка, погоня. На-здогш— 
в до гонку, В ПОГОНЮ. 

Здоїння—доение. 

Здоров, здоров був, здорові 
були — здорово, здравствуй, 
здравствуйте. Бувай здоров, 
бувайте здорові — прощай, 
прощайте, будьте здоровьі. 
2) сильний; 3) большоіі; 4) 
взрослип. 

Здоровань здоровець,-вця,здо¬ 
ровило и здоровай—здо()овяк, 
верзила. [романй. 

Здоровецький—большущпй, ог- 
ЗдОроВИТИ,-ВЛм>, Зл. ЛІН.-влять 

—поздравлять. 
Здоровіти, см. Здоровшати. 
Здорбвкання — првветствие, 

здравствовапне. 
Здоровкатися (до кого, з ким)— 

І) здороваться; 2) випивать 
с кем-нпбудь, чокаться. Си¬ 
дять удвох та здоровкаються 
до себе—вдвоем п’ют йа здо- 
ровье друг друга. 

Здброво, пар.— 1) здорово; 2) 
спльио; 3) ловко; 4) очепь. 

ЗдорЛвшати-1) здороветь, крес¬ 
нуть; 2) вьіздоравли вать. 

Здорбвший — здоровеє, более 
крепкий. 

Здоров'я, -в’я — здоровье. 
Здорожити, -СЯ — пзнурить, -ся 
дорогой. 

Здорожити» -жу — удорожпть. 
Здорожіти, -жію — вздорожать. 
Здох, -ху — дздихапие, околе- 

ние. 
Здохленйна, здохлйна, здох- 

ляк и здохляка, здохлятина— 
дохлятина. 

Здбйма — 1) длинная паніка с 
крючком; 2) под’емпое ору¬ 
дне, прнспособлевие. 

Здоймати, здоймитн — 1) снп- 
мать, снять; 2) подоять. 

Здолати, здоліти—одолеть. 
Здоптати-—стоптать. 
Здорбв, здорАвий —1) здоровий. 

Здохнути и здбхти—издохнуть. 
Здохнути—вздохвуть. [сдоить. 
Здоювати, здоїти — сдапвать, 
Здрабисувати, -сую — пзрить, 

разгресть. 
; Здрада — измена, верояомство. 
, Здривілий" одеревяоевшпй,око- 

ченевшдй. 
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Здригати, -ся, здригнути, -ся— 
вздрагпвать, вздрогнуть. 

ЗдригН, р. здриг—дрож, корти, 
Здрібна, мар, — мелко, измель- 

ченво. 
Здрібнілий — 1) уменьпштель- 

ньіЙ; 2) (скот) пзмедьчашпий, 
вьірождающпйся. 

Здрібніти—язмельчать. 
Здрігати, см, Здригати, 
Здріжати, -ся—задрожать, 
Здрімбти, -ся и здрімнути—за- 
дремать, вздремнуть. 

Здргнка—зрачек, 
Здрітіі, здрю, -ищ—впдеть. 
Здрочйтися—1) взбеситьея; 2) 

ВСП БІЛИТЬ. 

Здружити,-жу,-жйш —1) поже¬ 
нить; 2) подружить. 

Здряика—зрачек, зеница. * 
Здубитися, -блюся, -бишся — 

здубеть, остолбепеть. 
Здубоніти, -НІЮ—стучать. 
Здувати, -ваю, здути, здую—1) 

сдувать, сдуть; 2) вздьімать, 
, вздуть. 
Здудніти—загудеть, зазвучать. 
Здужати, -жаю — 1) одолеть, 

осилить; 2) бьіть здоровим. 
Здушітеся, -млюся, -мйшся, 

здуміти, -мію—изумиться, 
Зду му вати, здумати —І) взду- 
мивать, затеять; 2) вспоми- 
нать, припомнпть; 3) вообра- 
жать, представить. 

Здумуватися, здуматися—І) ва¬ 
ду минать, надумать; 2) при- 

) задумшватьея, призадумать- 
ся; 3) бить аадумчивьгм. 

Здуплйвіти, -вію, здупленатіти 
-ті*о — сдедаться дуплистим. 

Здурйти, -рю, -риш—обмануть. 
'Здуріти, -рію—одуреть. 
Здурніти, -ніш—поглупеть. 
Здухвина, здухи, -хів и здухо- 

вина—(у чспшроногого живат- 
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ного) часть мелсду ребрами и 
седалищньшп костями. 

Здякуватися —наблагодариться. 
Не здякуюсь — не знаю, как и 
благодарить. [рить. 

Здячитися (кому) — отблагода- 
Зеле насти й—зеленоватьій. 
Зеленець — 1) незрельїй пяод. 
Зеленцем обнесли садбк—нс- 
дозрелими оборвалп фрукти. 
2) трава. Вробив штани в зе¬ 
ленець — замазал штани раз- 
давлеаноп травой, хлорофп- 

Зеленйти, -ню—зеленить, [лом. 
Зеленість — 1) зелений цвет; 

2) везрелость. 
Зеленіти, -НІЮ—зеленеть. 
Зелен(к)уватий —зеленоватьіп. 
Зелено, пар,—1) зелено; 2) не- 

зрело. 
Зеленоокий—зеленоглазьш,- 
Зелсіїочок, -чка—дочка, завязь* 
Зеленуха—1) древосная лягуїп- 

ка; 2) порода мух; 3) огурец. 
Зеленцем, пар.—в незрелом ви¬ 
де, зеленим. 

Зеленяк, *ка—1) (насек,) золотої:- 
жук; 2) (лт.) зеленушка. 

Зелень ,-НИ - І) з ел ень; 2) (краска) 
ярь, медянка. 

Зелепуга^ зелепуш, -ша — 1) 
незредая ягода; 2) порода 
слив. 

Зелізо, см. Залізо. 
Зелінка—ярь, медянка. 
Зело—зелень, трава. 
Земельний — 1) земельний; 2) 

чоловік — многоземельний 
(человек). 

Землевласник —земле владелец. 
Землевласиість, землеволодінь 
^ ня—землевдадение. 
Землевпорядження, землевпо- 

рядкування-землеустройство 
Землевпорядковий, землевпо¬ 
рядний -землеустроительни а 
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Землевпорядник—землеустрои- 
Земледух, -ха—медведка. [тель. 
Землекоп ниця—землечерпалка. 
Землекористування — земле- 

пользование. 
Землемір, -ра—землемер. 
Землемірний — землемерний. 
Землемір ницький — землемер- 

ский; 
Землемірство — землемерие. 
Землетрус,-су—землетрясение. 
Землеустрій, -рою — земле- 
устройство. [вий. 

Землечерпний * землечерпатель- 
Земля— земля. [гушка. 
Земляк, -ка—1) земляк; 2) ля- 
Землянйй—І) земллноп; 2) зем- 

ной. 3-не вугілля — камен¬ 
евій уголь. 3-а олія—нефть, 
керосин. 3. рак —* медведка. 

Землянин, -на—старожил, ту- 
болец. 

Землянка—1) землянка; 2) (ино- 
СКП$.) могила; 3) картофель 

Земляцтво—землячество. 
Земляцький—земля цкнй. 
Земний—1)земвоЙ. 3-а смола — 

асфальт. 2) земляаой; 3) зе¬ 
мельний. 

Земно, пар.—земно, до землп. 
Земняк, -ка—картофель. 
Земський—І) земекпй; 2) зем- 

ной. На з-кїм подолі—на ли¬ 
це землп, на земном шаре 

ЗемшевиЙ—замшевий. 
Зеренце, -ця—зернишко. 
Зеріпати—кричать, орать. 
Зеркало—зеркало. [стий. 
Зернатий а зернистий-зерни- 
Зернина—зерно, зернишко. 
Зернинка — 1) ум. от зернина;] 

2) осколок, дребезг. 
ЗерНЙЦЯ — плодовеє дорево от І 
Зерно зерно. [зерна. 
Зерно—-хлебвие зерна. 
Зерновий — зернистий, яерно- ' 

вой. Зернова комора—-зерно- 
хранплище. 3. вигід—род іш- 
шпвкп. 

Зерня, -няти — І) зернишко 
Зернята лускати—грмзть се¬ 

меро, -ра—нуль. [мечки. 
З єдник-—соучастнпк. 
З’єднічення—соедпненав. 

к 3’сд почити—соедпннть. 
З’єднувати, з’єднати—і)соедіг- 

нять, соедпннть; 2) догона¬ 
ривать^ договорить. З’єднала 

1 йогй пасти стадо — догово- 
! Рила его пасти стадо. З, собі 

КОГб, ЩО — Ирпобресть, сни- 
[' екать, рас положить к себо 

кого, чго; 3) видать замуж. 
З’єзуїтити, -чу,-тиш—еделать 

; везу втом. [ком. 
І З’єретйчити — еделать ерстп- 
Зжахнутися—испугнться. 
Зжинати, -наю, зжати, зожну— 

сжпвать, ежать. 
| Зжираі'и, зжерти, зжеру — по- 
І жирать, сожрать. 
Зжити—1) прожить; 2) изжитЬ- 
Зжовтити, -вчу, -втиш — по- 

^ желтпть 
І Зжовтіти, -тію — пожелтеть. 
| Зжбвувати, чжувАти — сжеїш- 

вать, слсевать. [робить. 
Зжолобити, -блю, -биш—поко- 
Зжурйти, -ся—запечалить, -ся,. 

«стомить, -ся печалью. 
Зза, предл.—пз-за. 
Ззаду, нар.—езадп. 
Ззамолоду, нар. — сизмолода. 

' Ззивати, зі[о]звати, зізву — 
сзьівать, созшвать, созвать. 

Ззиратися, ззирнутися (проміж 
себе) — пере гляди ваться, пе¬ 
реглянуться. 

Ззиркуватнся, ззиркнутися — 
сереглядьіваться, перегля¬ 
нуться. 

Ззісти.ззім и іззім,см,З’їдатк. 
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Ззувати, ззути» ззую — разо- 
бувать, разобуть. 

Зиз, -за — косой, косоглазьпі. 
Зизом дивитися—искоса по- 
сматривать. 

Зизобкий —косоглазий. 
Зик? -ку—зик, крпк. 
Зима—зима. В зимі — зимой. 
Зимарка — зимияя изба (курная). 
Зимець, -мця (гад.) — фронтон. 
Зшивка—поздняя диня. 
Зимівля, -лі — зимовка. 
Зимний—1) холодний; 2) зим- 
Зимно—голодно. [пий. 
Зими о кро в н и й—хладнокровн ьї й. 

Зимовнйк—зимнеє жили ще. 
З и мушка—а блок о, созревающее 
Зимушній—зимний. [к зпме. 
Зирк і межд.—глядь. 
Зиркати, зиркнути — ПОГЛЯДЬІ- 

вать, глянуть, оросить ВЗГДЯД. 
Зирна, пар.—зорко. 
Зиск» -ку—]) прибьіль, вигода: 

2) вшігриш, бариш. 
Зискати, -каю—1) приобресть: 

2) заработать, добить; 3) ви- 
пграть, получвть прпбиль. 

Зичити, -чу (кому чого)—же- 
лать. * [тель 

Зичливець» -вця — доброжела- 
Зичливий— доброжелательншй. 
Зичний—зичний. [маой. 
Зі, предл., см. 3. Зі мною—со 
Зібгати — 1) скомкать; 2) со- 

гнуть; 3) свернуть. 3. коро¬ 
вай — слеппть каравай, 3. 
ГНІЗДО—снить гнездо. 

Зібрання—собранпе» сходка. 
Зібрати, -ся—собрать, -ся. 
Зїв? -ву—зев. 
З Івана—ротозен. 
Зівати—зевать. 
Зівак» -на, зівбк, -вка—зевок. 

3-ка Дати—про зевать. 
Зів*я(ну)ти—завянуть, увянуть , 
Зігнати, см. Зганяти. 

Зігнути, см. Згинати. 
Зігнутий — І) согвутмй; 2) со* 

гбеивьій. . [согреть 
Зігрівати, зігріти — согревать 
Зідрати, ель Здерти. 
Зізнавати, зі знати — 1) узна¬ 

вать, узнать; 2) показивать, 
дать показанеє; -СЯ—1) све- 
дьіваться, сведаться, знако* 
миться, познайомиться; 2/ 
влюбиться, спозваться. 

Зізнання — І) орвзнавие, 2) 
ознакомленпе; 3) показание. 

Зійти, -ся, см. Зіходнти, -ся. 
З і лина—бьілинка, травка. 
Зілля—зелье. 
Зілляти, -лляю, злити, зіллю п 

зляю—спивать, слпть. 
Зільник — 1) см. Золільник;— 

2) огород; 3) гербаріїщ 
Зїльниця — чан для бучения. 
Зіма, см. Зима. 
Зімкнути,см. Змикати. 
Зімлі(лі)сть, -лости—обморок, 

слабості» телесная. 
Зімліти, см. Зомліти. 
Зім'яти, зімняти, зімну, «рс*«. 

ер. зім’яв—1) смять; 2) сте- 
реть, растереть; 3) истолочь. 

Зім'ятий—смятий. 
Зіниця—зрачек. (пеи. 
Зінське щеня—1) крот, 2) сл>- 
Зіньківка 1) курптедьная труб* 

ка (типа г. Зенькова); 2) род 
барашковод шапки. 

Зіпака, -ки—крикун, крикуньл. 
Зіпати—І) кричать, орать; 2) 

зевать. 
ЗІпонути-заорать» загорланить 
Зіпрати, -ся — смьіть, -ся (от 

частого митья). (теть 
Зіпрівати, зі пріти *потеть,і{Соо 
Зіпсований—иссорченньїй. 
Зіпсувати, -ся—испортить,-сл 
Зіпхнути, -хну, -хнеш — стоп* 

кнуть, см. Спихати. 

Пі 7 Зіп’ясти—З’їжджати 

Зіп'ясти, зіпнути — поставать, 
см. Спинати. 

Зіп'ястися и зіпнутися, см. 
Спинятися, сп’ястися. 

Зір, р. Зору—взор, вагляд. 
Зірвати, -ся, см. Зривати, -ся. 
Зірка^— звезда, звевдочка. З, 

з мітлою—комета. П’ятикут- 
ня з.—пятиконечная звезда. 

Зіркатий—бодьшегдазий. 3. мак 
—дикий мак. 

Зіркач, -ча—дикий мак. 
Зіркий —зоркий. 
Зіркнути, см. Зиркати, 
Зірко, -ка—зерншшко. 
Зірниця—1) звезда. Аж з-ці за¬ 

світили— иекри пз глаз ио- 
снпались. Опівнічна з.—по¬ 
лярная звезда. 2) молодеє 
дерево, вьіросшее пз семени; 

Зірко, зірко, пар.—звездно. 
Зірочник, зірчатиЙ—звездаий. 
Зіскакувати, з і скоч ити—с о ска- 

кавать, соскочпть. 
Зіставатися, зістітися — оста¬ 
ваться, остаться. 3. від кіго 
—отставать, отстать от кого. 

Зіставлення — сопоставлеіше. 
Зіставляти,зіставити—1) остав- 
яять, оставить; 2) сопостав- 
Мть, сопоставлть. 

Зістарити, -ся—состарпть, -ся. 
^ІСТарілнй—обветпіалий. 
Зістрінути, -СЯ—встретить, -ся. 
«Ісхнутн—ссохнуть, засохнуть, 
^ітерти—стереть. і 
Зіткати—соткать. 1 
Зіткнутися—1) столкнуться; 2) 
столковатьея. 

Зітлівати, зітліти — пеглеть. 
«■Тнути — ерезать, отрезать 

(хаепе, 
аіЗг і ?ННЯ—1> нзД°х; 2) вздьі-1 
3«Т[д]хати, зіт[д]хнути — взди- 
тать, вздохнуть. 3-иути духа , 
пспустить дух. * 

о і хати, зіхнути—1) зевать, зев- 
нуть, позезьшать; 2) умеоеть 
попустить дух. 

ЗіхідниЙ (о Семенах)—всхожий 
Зіхідність—всхожесть. 
ЗІХОДНТИ, .джу, -диш, зійти, 

-ду—1) енпсходить, енпзоіітп; 
1 2) сходить, сойти. Дрібен до¬ 
щик зійде — пойдет частий 
дождь.З) уходить, у йти. З очей 
зійти—долой уйтн с глаз. 4) 
расходоваться, вийти. Зійшов 
увесь харч пзрасходовалась 
вся ппща, продукти. 5) куди 
—виходить, вийти, попадать, 
попасть. Зійти на дорогу— 
вийти, попасть на дорогу, 
в) веходить, взойтп. Зійде 
пшениця—взойдет пшенпца, 
7) {о &оде) спадать, снасть. Зій¬ 
шов на дитячий розум—впал 
в детство. Зійти на нівець. 
на ледащо, на пси—ни вочто 
обратиться, обеднеть. Зійти 
Кров’ю — истечь кровью. 

: Зіходитися, -джуся, зійтйся - 
1) сходиться, СОЙТПСЬ ВМ6СТ6; 
2) поднлматься, подняться. 
Зараз зійшлася хвиля—вдруг 
полаялась волна. 

З’їдати, з’їсти, з’їм, з’їси— 
с'едать, с'есть; -СЯ—І) с’е- 
даться; 2) з КИМ—завдаться, 
спорить с кем. 

З’їдень, -дня — с’едепне. На 
з’їдень—на с’еденае. 

З’їди, з’їддя и з’їдини—об’ед- 
кп (скота). [вик. 

З’ЇДЛИВИЙ—1) едкпй; 2) в’едлії- 
З’їдун, -на—едок, об’едала. 
З’їжа, з’їжка—с едание. 3. ве¬ 
лика—меого с‘едают (в доме) 

З’їжджати, -жджаю, з’їздити, 
-жджу, -здиш, З'їхати, з’їду 
—с’езжать, с’ехать; -ся—с’ез- 
жаться, с’ехаться. 
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ЗЧжджувати, з’їздити, -жджу- і 
иа’езжаїь, из’ездить, заез- | 
жать, заездпть; -ся—ла’ез- | 
жаться, из'ездиться [Був кінь, ; 
та з’їздився]. 

З’їжувати, з’їжити, -жу, -жиш 
—с’еживать, с ожить., 

З’їзд, -ду, з'їздини, -ин—с’езд. 
З’їздити—1) из’ездпть, поез- 
дить не мало; 2) куди—с’ез- 
дить (на время). [ти. 

З’їздити, з’їхати, с.к. З’Гжджа- 
З’їмати—поймать. 
З’їсти—с’есть, скушать. 
Злагода—1) согласие, мир; 2) 

устройство, прислособленве. 
Злагіддивий, злагідний—покла¬ 
ди стілй, миродюбпвьій, спо- 
койний. 

Злагоджувати, злагодити, -джу, 
-диш — 1) долать, сладить, 
устраивать, смастерпть, при¬ 
готовить; 2) панимать, ванять; 
-СЯ—1) собпраться, собрать- 
ся, приготовиться; 2) мирить¬ 
ся/ соглашаться, у ладиться. 

Злада — устройство, присдосо- 
бленпе. 

Власкавлювати, -люю, власка¬ 
вити, -влю, -виш—умилости¬ 
влять, умилостивить, умило¬ 
сердить, 

Злативюватн, златйнитн, -ню- 
1) латиавзировать; 2) обра- 
щать в катоди чество, окато¬ 
личить. 

Злато гран ий — искрящийся зо¬ 
лотом. З, промінь — золо¬ 
тистий луч. [счастие. 

Зле, Р. злого— нехорошеє, не- 
Зле, пар. — 1) зло; 2) дурно, 

плохо, нехорошо. 3. йому це 
говорити — напрасно, бесво- 
лезно ему ато говорить. 

Злебедати, злебеніти — застиг¬ 
нуть, накрить. 

Злебедіти, -джу, -ДІІШ — жа¬ 
лобно запеть. 

Злегка, злегенька, злегесенька, 
пар.—слегка, легенько. 

Злеглий—слежавшийся. 
Злегчувати,-ся,злегчйти, -ся - 

облегчить, облегчиться. 
Зледащілий—1) разленившийсв, 

2) захудалнй; 3) опустівв- 
шийся. 

Зладнати, смт Злагоджувати. 
Злазити, -жу, -зиш, злізти, 

-зу—1) з чого—слезать, слезть, 
сповзти; 2) на що—взлезать, 
всползтп, взобраться. 

ЗлаК0мити,-млю (чим, на що)— 
соблазнить; -ся — польстить- 
ся, соблазниться. 

Зламаний—едомденний. [мок, 
Зламок» -мну — отломок, обло- 
Зламувати,-мую, зламати,-маю 

—сламілиать, сломать. 3. віру 
—взменить своей вере. 3. 
слово, закон—нарушить СДО* 

во, закон. 
Злапати, -паю—поймать, схва- 

тить. 3. ляпаса — получпть 
пощечнау. 

Зледащіти—1) испортиться, за- 
худать; 2) пзбаловаться; 

,опуститься, 
З лежень, -жня—шпала. 
Злежуватися, злежатися, злег- 
тися, -гнуся, -ешся — сле- 
живаться, слежаться. 

Злепетати, -чу, -чеш — вабол* 
тать, спутать расеказ. 

Злещувати, -щую, злестити, 
-щу, -стиш (кого)—обходить 
обойти кого лестью, ПОДОЛІ*' 
статься к кому. 

Злива—ливень. 
Зливання—слпваппе. 
Зливати, -ваю, злити, зіллю* 

-ллєш—еллвать, слать, пол***' 
вать, облить. 

ч 
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Зливки, злнвини—1) слвванио, 
облпвавае; 2) елятив остатня. 

Злигодні,-годнів, злидні,-днів 
—вввзгоди, бедствпя, бед- 
ВОСТЬ. 

Злнг(ну)ти—спасть,смягчпться. 
Уже ЗЛИГ мороз—ужо мороз 
спал. 

Злигувати, злигати, -гаю—свя- 
звівать, связать, связьівать 
3,а ,Рога* 3. кашу — слопать 

Злидар, -ря—бедняк. [кашу. 
Злидарити — вьшрашивать, по- 

прошай начать. 
Злиденний, злигодній — 1) бед- 
Ний, весчастньїй; 2) жалкий; 
о) скряга, скупец. 

Злиденно, нар.—бедно. Так зли¬ 
денно скривйвся—едедал жал¬ 
кую ману. 

Злидень, -дня—бедняк, голиш* 
К ЗЛИДНЮ—к чорту. 

Злидні, -днів — бедность, на- 
щета, злоечастье. 3. ПОСІЛИ — 
бедность одолела. 

Злидну[ю]вати — бедствовать. 
Злизувати, злизати—елизмвать, 

слизать. Як злизало — следа 
не осталось, нечезло. 

Злий—1) злой; 2) дурной, не- 
хороший. Злий бік—изнанка. 

Злинути, -ну, -неш —1) сле- 
теть; 2) взлететь. 

Злинути-слать, отлить ломного. 
Злиняти—полинять. 
Злипатися, злкп(ну)тися—сди- 
паться, слипнуться. . 

Злисілнй — облисевшлй, опле- 
пзивевшай. 

Злйшнього, пар.—слишком. 
Злищок, -Шку—взлишек. 
^ліквідовувати, зліквідувати— 
никвидировать. [виться. 

Злі ну ватася—полониться, обле- 
Зліплювати, -плюю, зліпити, 

-Шію, -лиш—1) слопать, ви- 

лепать; 2) склеить; 3) свя¬ 
зьівать, связать. Двох слів 
не зліпить—двух СЛОН 'Нд 
свяжет. 

Злїслйвни — злой, сердитий, 
пар. — зло, сердито. 

Злісний — злостний, злобний. 
Злісний (сущ).—лесничий. ‘ 
Злісно, пар.—злобно* 
Злість — 1) злость. На з9—я а 

зло. 2) раздраженае. 
Злітати, -таю, -еш, злетіти, 

злечу, -тйш—1) з чого, звід¬ 
ки—слетать, Слететь; 2) иа- 
ЩО, До чого—взлетать, вале- 
теть. 

| Злітепли[і]тися — (о жидкости) 
согреться. 

Зліти, -лію, злішати, -шаю — 
злеть, становпться алеє. 

Злітній—ередних лет. [ленньгіі. 
Злічений—сосчнтанний, исчис* 
Зліченний—нзлечпмий. 
Злічувати, злічити—і) сосчп- 

тивать, сосчптать, почислять; 
2) вилечивать, вилечить. 

Зло,р.зла—зло.Зі зла—в сердцах. 
Злобі—злоба. 
Злобитель—злой человек, (сущ.у 

злобствующпй, зоил. 
Злобливий, злобний—злобний. 
Злобу вати—зл обство вать. 
Зловживання и зловжиток, -тку 

—злоупотреблонпе. 
Зловживати, зловжіїти — зло- 
употреблять, злоупотребить. 

Зловити-*-поймать. [вещйіі. 
Зловісний, зловіщуватий—зло* 
Зловлення—(результат) подмка. 
Зловтішний—злорадний. 
Злоги, -гів — І) роди; 2) со- 

гбеаная поза. Сидіти яа з ло¬ 
тах — сидеть, подпершись 
локтями. 

Злодїєнко—лоровское дитя. [ед. 
Злодій, -Ія—1) вор; 2)жук-коро* 

- йзі гтїї іштипімнвштшйкмаші 
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ЗлбдІйка—воровка. 
Злодійкуватий—вороватьій. 
Злодійство, -ва—1) воровство; 

2) воровская клика, 
ЗлАдійствувати—воровать. 
Злодійський—воровской. 
Злодіячити—воровать. 
Зложити, см. Скласти. 
Зложище—залежь. 
Злом, -му—1) слом; 2) в злом. 
Зло мис лити—злоумишлять. 
Зломйсний—злоумьппленниії. 
Зло мис ник—злоумишденппк. 
Зломити, -млк» — 1) сломать, 

-мить; 2) (о слове) пару шить. 
Зломок. -мку— СОЛОМОК. 

Злопати—слопать. 
Злоріка—злословящпй. 
Злорічити—злословить, 
Злороб, -ба—злодей. 
Злосливий—злобний. 
Злосник (кому, чий)—недруг, 
Злосопротивний — враждебаий, 

противний (ветер, ьолна). 
Злоститися, -щуся, злостувати, 

-Тую—злиться, сердиться. 
Злот, злотий и злотківець — 
монета в 15 коли 

Злотарник—ювелпр. (тистиЙ. 
Злотистий—1) золотой; 2) золо- 
Злотник — 1) ювелир; 2) свет- 

ляк, иванов червячок. 
Злото, см, Золото. 
Злотоглав, -ву—парча, глазет. 
Злотомальбваний — позлащеи- 
ннй, расписанний золотом. 

Злотосиній —синезолотой, жел- 
тоголубой. 

Злочин, -ну — преступлеяде, 
злодейство. Стався з. — по¬ 
вершено преступлеопе. 

Злочинець, -нця—злодей, пре-4 
ступнпк. [ступньїй. 

Злочинний — злодейский, пре- | 
Злочинство, см. Злочин. 
Здувати, злую, -єш—злиться. 
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З луда — прпзрак, прнведеипе. 
З лудній — прпзрачншй, обман- 
чивнй. 

Злузувати, злузати — нагри¬ 
зать, пзгрьізть (семечки, оре- 

Злука—соедннение. [хи). 
Злукавити, -вліо — слукавить, 

схнтрить. 
ЗлукавІТИ, -вію—сделаться лу¬ 

кавим, хитрим. 
ЗлупаТИ—1) грабить; 2) сковк¬ 
рить, сколоть, снять слой. 

Злуплювати, -люю, злупити — 
сдирать, облупить, слупить. 

Злупок, *пка—1) отрубок дере¬ 
ва; 2) пористая масса под 
периферией рога. 

З лускати — 1) с лущить; 2) см. 
Злузувати. 

Злучати, злучити — 1) соеди- 
нять, соедпнить; 2) произво- 
дпть случку жнвотннх. 

Злучення — 1) соединение; 2} 
случка. 

Злущувати, злущитй—едирать, 
сод рать, очистить. 

Зліобити^—полюбить, взлюбить. 
Злюдніти, -нію — обезлюдеть 
Злюлятися, -ляюся—напиться 
Злючий—злющий. [пьяшлм. 
Злягання—1) слеганио; 2) со- 

вокупленпе. 
Злягати, злягти — 1) на що— 

склоняться, опереться на что 
лпбо; 2) слегать, слечь (в 
постель); 3) рожать (о жен- 
щп не). 

Злягатися, злягтйся—1) сяє- 
гаться, слечься; 2) совоку- 
пляться. 

Злякано, пар.—испуганно. 
Злякати, -ся, злякнути, -ся— 

кспугать, цспугаться. 
Зляку, нар.—с пспугу. 
Зляпати—сляпать, сделать. 
Зляоатнся—забризгаться. 
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Злита, -ся, зіллю, -ся, зіллєш, Зматчілий—(об улье) обезмато- 
•СЯ—1^ слить, -ся. 3-ло, -ся чпвшвііся. 
аж два дощі - 

і 

прошло два Змахувати, змахнути 
дождя. 

Зляшити, ополячить. 
ЗляшіГи, -шію — ополячиться. 
Змага—спор. 

'Змагання—1} з ким—препира- 
^тельство, сеора; 2) усилпе, 
мапряжение; 3) до чого — 
стромлена е. 

Змагати—мочь, бить в силах. 
Чи здоров'ям змагаєш—здо- 
'ров-лн. 

Змагатися—1) з ким—спорить, 
бороться; 2) напрягаться; 3) 
ДО чбго—стромиться. 

Змазувати, змазати — смазьі- 
вать, смазать. 

Змайструвати-смастерить.[ски. 
Змалитися—поступать по-дет- 
Змаліти, -лію—уменьшиться. 1 

^Змалку, пар.—сьізмальства. 
Змалювання — изображенпс 

(красками, словом). 
Змальовувати, змалювати—рл- 
СОвать, нарисовать, изоОра- 
зсать (красками, словом). 

Змандрувати—1) уйтп; 2) от- 
Правиться в путешествне. 

Зманювати, зманити —ісманл- 
вать, сманпть. 

Змарнілий—изможденний, вс* 
худцлий. 

Змарніти, -нію—всхудать. 3. на 
виду— Іісхудать в лице. 

Змарнований — пстраченний, 
. Пропащий, 
Змарнувати—І) по-пусту израс- 
Ходопать; 2) испортпть. 

«Мастити, змащу, -стиш — 1) 
Смазать; 2) миски змастили— 
спорожнили, виелп все из 
ьлисок. 

смахи- 
вать, смахвуть, 

Змежй(кого) ,нар.—из, из срсдьг. 
Змелений—смолотьій. 
Змелювати, змолоти, змелю— 
^ молоть, смолоть, [гнуть, 
З мельнути — смн гнуть, смор- 
Зменш(ч]ати, -чаш — умеаь- 
шпться. 

Зменшати, см. Зменшувати* 
Вменшатися, см. Зменшуватися, 
Зменшення, зменшування — 

уменьшение. 
Зменшувати, зменшйти-умень- 
пхать, уменьшать. 

Зменшуватися, зменшйтнся— 
1) умедьшаться, умевьшять* 
ся; 2) перед КИМ—покоряться 
кому, уступать старшому. 

Змережувати, змережити — не- 
рещрять, испестрпть узорам к. 

Змерзлий — 1) смерзшпй; 2) 
смерзшіїйся. 

Змерзлюк[х[, -ка, -ха—зябкий, 
мерзляк. [нуть*. 

Змерз(ну)ти—смерзнуть, озяо- 
Змерлий — умерший, прнмер- 
ШПЙ. (застоіі. 

Змертвіння—1) омертвовпе; 2) 
Змертвіти—-1) испугаться; 2)за- 
Зместй, см. Змітати, [мереть. 
Змивання—1) смьіваїше; 2) вьі- 
миваїше. 

Змивати, змити, -мию — сми- 
вать, смить. 3, голову—а) 
вимить голову; б) задать го- 
ловомойку. 

Змиг, -гу—мпг. 
Зми гн ути—м и гнуть. 
Змигнутнся —перемигнуться. 
Час не змигнеться — времч 
летит. 

5*«СТЙТИСЯ—1) оскоромиться; І Змизерніти, -нію—1) всхудать' 
/ сказаться. і 2) захудать. 1 

слони А. Ііїховськіїч*!! 
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Змйзкати-потаскать, иетрепать. 
Змикати, зімкнути—1) смикать, І 
сомкнуть; 2) СБОДИТЬ, свести 
судорогой. 

Змикитити—об’егорпть. 
Змилини, змилки, -лок—взмхлд- 

кіт, номоп. 
Змилити, саг. Змилювати. 
Змилка—ошпбка. 
Змилок, -ка, ми. змилки ш змії- ; 

ЛИНИ—обм БІЛОК. 
Змилосердитися, -джусз,»диш- 

СЯ—умилосердиться. 
Змилоститися, -щуея, см. Зми¬ 

лосердитися* 
Змилування — мплость, мило- 

сердпе, сострадавпо, пощада. 
Змилуватися—сжалвться, ока- і 

зать мплость. 
Змилювати, змилити—1) опгл- 
баться, ошпбиться; 2) смш- 
лпвать, смшлпть. 

Зминати, -наю, зім’яти, -мну, 
-неш-омивать, смять. 

Зминати, зминути—1) свора- 
чпвать, свернуть с дороги; 
2) минуть. [внмереть. 

Змирати, змерти — вьшпрать, 
Змирйти,-рю»-риш -помирить. 
Змиршавіти, -вію—стать болез- 

невньш, плохим. 
Змирщина — (сделка) мировая. 
Змисел, -слу — 1) смьісд; 2) 

чувство. 
Змйслений — І), продуманннй; 

2) прігдумаиний, видуман¬ 
ії ьіії. Чи то змйслека річ—ми* 
слпмое -ля, видавое -дп дело. 

Змисленний—чувствевиий. 
Змисли, -лів—ввешнпе чувства. 
Змислити—1) подумать; 2) при¬ 
думать, видумать; 3) проду^ 
мать, обдумать; 4) повить, 
вразуметь. 

Змисловий—чувствеянмй. [вьій. 
Змисннкі — ловкий, смьшшев* 

Змити, см. Змивати. [меди. 
Змідніти — принять прпвкус 
Зміж, предл.—из среди. Хтось 
Зміж нас—кто-то пз вас. 

Змізкбвувати, змізкувати — 
1) вьідумшвать, видумать; 
2) соображать, стараться по¬ 
нять, вразуметь. [ньій. 

Зміїв, зміїний — змеев, змеи- 
Змїй, -мїя—змей, дракон. 
Зміна—1) смена; 2) переметі 

измененпе. [нить 
Змінити—і) сменить; 2) пзмо- 
Змінний — 1) переменньїй, из- 
мсвчпвиц; 2) сменньїй, при- 
шедшпй на смеяу. Змінне — 
плата за размен денег. 

Змінник, -ка — 1) смевяющии; 
2) разводящпй. 

Зміняти, змінити—1) обменять, 
променять; 2} смевять, заме- 
вать; 3) размевпвать, ра >- 
мєвять; 4) пзменять, пере- 
менить. [меняться 

I. Змінятися—поменяться, об- 
II. Змінятися, ЗМІНИТИСЯ — 1) 

изменяться, переменпться; 2} 

смевяться, смевиться, 8&МС- 

Змірити, см. Зміряти, [виться. 
Змірковувати, зміркувати—со- 

ображать,’ сообразить, 
Змірок, -рку—мерка. 
Зміряти, зміряти, -ряю и Змі¬ 

рювати, -рюю, змірити, -рю* 
-риш—измерять, пзмерпть. 

Змісити, -шу, -сиш—смеситі 
Зміст, -ту—содержацие, смисл. 
Змістити, см. Зміщати. 
Змістовний —содержательвьтіі. 
Змітати, змести, змету—смі¬ 

тять, сместь. 
Змітити, см. Змічати. 
Змітка — самка с привилвіїї * 

викпдьішсм. 
Змітки—сор, сметкп. [поть 
Змїток, -тка—извощошшй й&- 
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Зміцніти, -нію — укреппться, 
прздороветь. 

Зміцнювати, -нюю, зміцнити, 
-няю, зміцнити, *ню—укре* 
плять, укрепдть. 

Змічати, змітити, -чу—1) под¬ 
ме чать; 2) спохватиться. 

Змішаний — 1) смущевньш; 2) 
передіешаввий.Змішаний хор 

• —хор пз жеиских п мужск, 
голосов. 

Змішання, змішування—1) сме- 
шенпе; 2) смешпвавпе. 

Змішувати, змішати, -шаю — 
смешпвать, смешагь. 

Змішувати, змісити, -шу,-сиш- 
взмешпвать, взмеспть. 

Зміщати, змістити, -щу, -стиш 
~ 1) помещать, помастить; 
2) смещать, сместить. Змі¬ 
стити з посади — сместить 
с должностп. 

Зміюк, -ка—змей-самец* 
Зміюка, -ки—большая змея. 
Змія, -ІІ—змея. 
Зміястий—змеевпдвьш. 
Зміячий—змепний. 
Змлбіти9 -лою—потомить. 
Змбва — 1) уговор*, 2) заговор. 
Змовини, -вин — 1) уговор; 2) 

Змовкати, змовк(ну)ти — смол 
чать, смолкнуть. 

Змовленик—заговоргдпк. 
Змовляти, змовити — 1) сгова- 
рпвать, сговорпть, 2) заїм* 
Заривать, заговорить* 

Змбвчати—смолчать 
Змбга—1) возможиость; 2) си¬ 
ла. Скільки ЗМОГИ — ИЗО ВССІІ 

_ спльї. |2) одолеть. 
Змогти, зможу, -ЖЄШ— і ) СМОЧ!,; 
Змогтися — 1) собраться с си- 
ламп; 2) устать, утомиться. 

Змокати, змок(ну)ти—мокауть. 
вимокнуть. 

__ Зміцніти—Змащувати 

Змоклий—промокшпй. 
і Змокравіти 14 змокріти— отси- 

роть, стать мокрим. 
! Змблодикувати — прохОлостя- 

чпть, пробобилять. 
Змолодіти, -дію — помояодет, 
Змолоду, кар.—смолоду. 
Змоліти, -ся—смолоть, -ся. 
Змолбчувати, змолотити—смо- 
лачивать, смолотить. 

Зморгнути—1) мпгнуть; 2) на 
кого—^подмлгнуть кому. 

Зморгуватися,-гуюся, зморгну» 
тися, -гнуся, -ешся — пере- 
мпгиваться, перемпгпуться. - 

Змордбвувати, змордувати—ги- 
пурять, пзнурпть, пзмучлть. 

Зморбжувати, зморозити—замо- 
ражпвать, заморозить, 

Зморокувати—видумать. 
Зморш[щ]ка-1) сморчок;2) мор- 

іцпіїа, сборка, складка. 
Зморшкуватий— морщишістий. 
Зморщити, -ся—сморщить, -ся: 
Зморювати, зморити — уто¬ 
млять, утомить, п зву рить. Сон 
Його зморив—сон его одолелг. 
-СЯ—устать, изяурпться. 

Змоскалілий—обруесвтпй. 
Змоскаліти—обрусеть^ 
Змоскалювати, змоскалити—1) 

кому що—замахиізать, замо¬ 
тать, викрутить у кого что; 
2) що—врать, наврать чего. 

Змотувати, змотати—1)'смати- 
вать, смотать; 2) свертьівать. 

Змотузити — зашпагатать, сля- 
зать перевкой. 

Змочи (зад.), саг. Змогти. 
Змочувати,-чую, змочити ,-чу— 

смачивать, омочить. 
Зміщувати, -шую, змостити, 

-щу—1) иамащпвать, вимо¬ 
стить, настилать, настлать; 2) 
спивать, свпть; -ся — виби¬ 
раться, взобраться. 
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З 2-і 

Змрік і -рбку—сум рак, 
Змружувати, змружити—закрьд- 

ваіь, закрить (глаза). 
Змудра, пар,—хитро, да-уче- 

йому мудрствуя. 
Змудривуватн, змудрувати,-рую 

*—1) измншлять, измислпть; 
2) хитрить, перехитрить. 

Змулювати, змулити, -лю, зму~ 
ляти, -ляю—натирать, нате- 
реть, надавить (мозоль). 

Змуровувати, -ровую, змуру- 
вати,-руш—вьістраивать, по- 
стропть (її з камня). 

Змусувати —придумать. 
Змусуватися—-перебродить. 
Змутйти, -чу, -тиш—1) возму- 

тить; 2) помутить. 
Змучений—.1) измучениші; 2) 

(гал,) усталий. 
Змучувати, -чую, змучити, -чу 

—иамучивать, измучать, уто¬ 
млять, утомить. 

Змушувати, змусити, -шу, 
-сиш (кого до чого, на що) — 
про ну ждать, при нудить. 

Зм'якшати, -шаю—смягчиться, 
стать мягче. 

З’мякшіти—1) стать мяпе; 2) 
присмпреть. 

Зм'якшувати ,зм'якшати, зм 'ли¬ 
шити—смягчать, смягчпть. 

Зм'яти, зімну—смять, измять. 
Знабочитися—искри виться. 
Знавати, знати—знавать, знать. 
Знавець, -вця (чого, на що, 
ДО Чого, в чому)*—знаток. 

Знавіснілий — взбесн випійся, 
осатанений. 

Знавісніти, -нпо—осатанеть. 
Знагла, кар.—ввезаапо. 
Знагодитнся—олучпться. 
Знадвірній—вношний. 
Знадвору, «яр.—со двора, пз- 

внс, снаружи. 
Знаджувати, -джую, -сш, зна¬ 

дити, -джу,-диш (кого,чим, 
до кого, на що)—прпнажн- 
вать, нрпвадить, приманить. 

Знадіб, -добу (до чбго, на що)— 
1) материал; 2) воспомога- 
тольн. средство, шіструмент. 

Знадний — привлекательниіі 
Знадоба—оадобность. В знадобі 

стану—пригожусь. [льі. 
} Знадоби,-ів (до чого) —материа- 
Знадоблятися, знадобитися — 

надобиться, понадобпться, 
пригодиться. 

Знадоб’я, -б'я — І) снаряд; 2) 
материал. 

і Знаємість—знайомство. 
Знайда—найдениш. 

1 3 найди біда—авантюрист. 
З най дух, -ха—найдениш. 
Знайко, -ка—1) зяающий, све- 

I дутий; 2) всезнайка. 
[ Знайомий —звакомьщ. 
Знайомість—знайомство. 
Знак, -ку — зиак. Датися в 

знаки—дать себя знать. По 
знаку мені той чоловік— мш» 
8паком тот человек. Що воно 

1 за знак—чтоби зто значило. 
Знаком, що ліпше — видні», 
очевидно лучше. [знакомьпі. 

З на німець, -мця — знакомец, 
Знакімля, знакім’я-знакомстао. 
Знакбмий — знакомий, изве- 

стиий. 
Знакомйтий—1) заметішО, пріг- 
метний, 2) известішй, зна- 
меиитьій; 3) достоирпмеча- 
тельвий. 

Знакимість — 1) знакомство; 2) 
зпакомио люди. 

Знамен її к, -ка — знаменатеяь. 
^Знаменитий — знаменитий, из 

востиий. [красно. 
Знаменито, нар.—отлпчно, аре- 
Знамено — і) знак, знаменні*; 

> 2) звамя; 3) печать, клеймо. 

О — Зпа міряти ся — Зневажливий 
* 

Знамірнтися, знаміритися—воз- 
намерпваться* возпамерйТься. 

Знаний—пзвестниіі. 
Знаник, -ка—знахарь, колдун. 
Знання,-ня—знание, [чай. 
Знарбк, -ку—1) умисел; 2) слу- 
Знарбчне, пар. — иарочно. 
3наряддя,-дя—орудне. 
Знаряджати, знарядити, -джу, 

-ДЙШ—снаряжать, снарядпть. 
Знаскока,кар.—валетом.. 
Знати—1)зпать; 2) созвавать, по¬ 

вішать. Злякався, остовпів і 
нічого не знає — испугался, 
остолбепел п нпчего не по- 
нимает, не сознает. 3) ( кар.) 
видно, заметво. Знати по ха¬ 
лявах — видно по полоту. 
Знать, не дуже хотілося— 
видно, пе очень Ж)ТЄЛОСЬ. 
Верба похилилась над ним, 
знай ненька...—пва склони¬ 
лась над ним, точно мать,,. 
Не знати — непзвестно. Годі 
не знати — не звать мери, 
удержу. 

Знатий — видний, заметньїй. 
Знатися—1) знаться; 2) на чо¬ 
му—смьіелпть в чем. Знати¬ 
ся на конях—понимать, раз- 
бирать, с&шслпть в лотадях. 

Знатний—заметний. 
Знатнйк, -Ка—знахарь, колдун. 
Знатно, нар,—заметно, видно. 
Знаття — зианпе. Буде знаття, 

та не буде вороття — будет 
знание, опит, да пе будет 
возврата. 

З на турити, -ся—іс норо вить, -ся. 
Знаха — всезиайка, мастерица. 
Знахар, -ря[а]—колдун. 
Знахарка, знахорка, знахурка— 
^ *РЧ1ДУИЬЯ* [харство. 
Знахарство — колдовстпо, зна- 
Знахарськи й —кол до вс ко й, 
Знахарювати— в о дко лдо в и вать. 

Знахід, -ходу а знахідка — на- 
ходка. 

Знаходити, -ДЖУ/-ДИШ—1} на¬ 
ходить, найти; 2) отмски- 
вать,. огискать. Знайти ди¬ 
тину—родить ребенка. 

Знахожати, см. Знаходити. 
Знахоровйтий, зпахуровитий— 
умеющий колдовать. 

Значення, значіння—І) значе- 
вие; 2) раз метка. 

Значити—1) означать, значить; 
2) обоз начать, стаогть знаки; 
3) метвть, иаліетпть. Корова 
вже значить—заметно по ко¬ 
рово, что стельпая. 

Значка—метка. 
Значкий-замотний,прпметний. 
Значковий — ])ад’ютацт; 2) пра¬ 

порщик. 
Значний—1) ббльшпй, значи- 

тельньїй; 2) прнметвий, за- 
метниіі; 3) видний, знатний. 

Значність— 1) значптельность; 
2) зватность. 

Значно, пар.— 1} значнтельно; 
2) заметно, при мети о, видно. 

Значбк, -чка —значок. 
Знакжа —дока, всезнайка. 
Знаючий, -чого—знающий. 
Знебачки, пар, — иеожиданно. 
Знеббжитнся, -жуся — прики- с 

нуться бедним. 
Знебути—лишиться, потерять; 

-ся—изнемочь, устать. 
Зневага—веуважевие, пепочте- 

ние. 3-гу дати—оказать не- 
уваженпе. 

Зневажати, зневажити— оскор- 
блять, -бить. 3. прохання чиє 
—не уважить чьго просьбу. 

Зневажливий — непочтитель- 
ний, оскорбительний, 3, вчи¬ 
нок супроти кбго, що-до КО¬ 

ГО — унйжаюїдий поступок 
по отоолзенпю к кому. 



Зневажливо—Знехтувати 

Зневажливо, нар.—1) нспочти- 
, тельно; 2) небрежво. 
Зневажний, ги. Зневажливий. 
Зневажмо, см. Зневажливо. 
Зневіра—недоверие, сомневие. 
Зневіритися (в кому, в чому)— 

1) изверптьея в ком, в чем; 
2) кому — опротиветь, надо- 
єсть, 3-лися мені люди—опро* 
ти вели мне люди. 

Зневблення — 1) лишение СВО- 
бодьі; 2) при нужденне. 

Зневолювати, зневОлити—1) ли¬ 
шать, лишать евободьі; 2)до 
чбго — неволить, при нудить. 

Знепддя■—1) невзгода, бедствие; 
2) бедность. 

Знегода—невзгода. 
Знедолений — обездоленншй. 
Знежйтися, -живуся, -вешся— 

лишиться чувств. [донно. 
Знезиімкн, нар.—вдруг, неожи- 
Знелюдіти, -дію—стать нелю¬ 
димим. 

Знемаганий и знембжений на 
^ ЩО—пзаембженвшй, обесси- 
| ленньїй чем. На рани знемага¬ 

ний —-обессплеаний ранами. 
Знемагати, знемогти — извемо- 

гать, пзвемочь, обессилевать, 
обеесплеть. 3. и знемогтися 

* на ноги — болеть, страдать 
ногами. На рани знемагає — 
изнемогать ОТ ран. Знемогла 

-* тяжка хвбрість — и з ну рила, 
_ свалпла тяжелая болезнь. Зне¬ 
могли його муками до — а) 
смерти— извели мученьямп до 
смерти; б) виказу-мученьямп 
вивудили призаашіе. 3. нзне* 

: мбгтися від спеки —изнивать. 
изинть, обеесплеть от жари. 
3. и знемігся на сон—разбо- 
лоться от желанпя, безумно 
хотеть спать. -СЯ—уставать, 
устать, изнемогать, пзнемочь. І 

Знемилити — еделать непрлят. 
ним. 

Знемиліти и знемйлитися—стать 
НепрНЕТНЬІМ. [бость 

Знемога — азнеможевие, сла* 
Знемощітн, -щію — йзвемочь, 

обессилеть. 
Зненавидіти,. *джу, -диш и зне- 

навистити, -щу, -стиш- воз- 
венавидеть. 

Зненацька, **ар.—вн^запно 
Зне^бачка, нар,— І) веожидан* 

во: 2) ао недосмотру 
Знеохота- -вежелание 
Знеохочувати, знеохотити Гдо 

чого)—лишить охоти, жела- 
няя, желать чего, к. чому, 
•ся- дотеряті- охоту, желавие 

3(де)черв6ваний — расотроен- 
ньій. взволвованнілй 

Знервуватися — 1) изаервнп- 
чаться; 2) разнервнпчаться 

Знесення—1) снесенне; 2) унп- 
чтожение, упраздненне, от- 
мена; 3) под’ем, повьішен- 
вое настроенпе. 

Знесиліти — обеесплеть. 
Знесилля, знесилення — обес- 

силение, бессплие. 
Знеславлювати и знеславляти, 

знеславити— обесславливать, 
обесславить. 

Знести, -ся, см. Зносити, -ся* 
З нестямка, пар.—1} ничего це 

соображая; 2) неожиданно. 
Знетельки—ввезапно. [тпть. 
Знетушити — затаскать, испор- 
Знехотя, знехочу, пар, — 1) не¬ 

хотя, ^неохотво; 2) нехотя, 
случайно. 

Знехтування — 1) вебрежение; 
%2) заброшенность, запущеп- 

1 ность; 3) пренебреженае. 
Знехтувати (що)—1) запустить, 

заброевть; 2) пспортить; '6\ 
нревебречь. 
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Знецінення — обесценпвание, 
обесдепевие. 

Знечев'я, нар,—і) неожоданво; 
2) от нечего дедать; 3) из 
ничего; 4) яв ничтожества. 

Зниділий—зачахнувший, заху- 
дальїй. [дать. 

Зні<діти,-дію—зачахнуть, заху- 
Знижати, ЗНИЗИТИ — 1) пони¬ 
жать, понизить; 2) унижать, 
унизнть. (вве# 

Зниження—снижение, поняже- 
Знйжка—скидка. 
Знизати, см. Знизувати. 
Знизу, нар.—енпзу. 
Знизувати, знизати—1) снизш- 

вать, снизать; 2) и -ся пле¬ 
чима 4—• пожимать, пожать 
плечами. 

Зникати знйк(ну)ти—исчцзать, 
исчезнуть. 

Зниклий —яечезву вшйй. 
Зникнення—исчезвовевие, 
Знимати, зняти—1) когб, що, 

З Чбго — свішать, свять; 2) 
когб, що і до чбго — ПОДВП- 
Мать, поднять; 3) енпмать, 
фотографировать. 3. бучу— 
поднять шум, крик. 3. голос, 

—начинять, начать гово¬ 
рить. -ся — 1) ениматься, і 
святьея, бить снятьш; 2) вста¬ 
вать, встать, подви маться, 
подаяться. Люди знялися й | 
НІШЛЙ—люди поднялись (со 
СВОИХ мест) и ушли. 3) ДВИ- І 
гаться, двинуться; 4) взле- 
тать,взлететь. Аероплан зняв- 
ся високо—азрослан взлетед 
високо. Пузирем з.—вздуть- 
ся пузьірем. Знявся вітер, 

х буря—поднялея ветер, буря. 
фотографироваться, евп- 

даться, сняться. [пала, 
анимець, -мця^дьстец, подли-; 
^НИМОК, -мку—СНИМОК*^ * 

Знирнути—винирнуть. 
Знититися, см. Знітитися. 

, Знишка, нар.—і) исподтишка;* 
2) украдкой. 

Знишкнути—притихнуть. 
І Знищення — уничтоженне, 

истреблеоие. 
Знищіти, -ЩІю—обнпщать. 
Знищувати, знйщнти, -а^у,‘ 

-щищ—уничтожать, уничто* 
жить, истреблять, нетребить. 

Зиівечуватя, -чую, знівечити, 
-чу, -ЧИЩ — 1) цортить, ис- 
портить; 2) уродовать, изу- 
родовать; 3) калечять, иска- - 
лечить. 

Знігатися, -гаюся, знігтйся — 
сбиваться, сбиться с ног. 

Зніжувати, зніжити — пзнежй- 
вать, из нежить. (чемним,' 

Знікчемнілий — ставдзий ник- 
Знікчемніти, -нію—стать ник- 
Знімати, см. Знимати. [чемним. 
З німіти, -мію—онеметь. 
Знімчувати, змімчитн—овеме- 

чивать, онемочпть. [диш. 
Знісок, -ску — сносок, после- 
Знітитися — 1) пратапться; 2) 
уничтожпться; 6) уничи- 
жаться; 4) бить в нетях. 

Зніяковіти,-вію-скопфузиться. 
Знов, знову—снова, опять. 
Зновляти, -ЛЯК), ЗНОВИТИ, -ВЛК) 

—возобвовлать, возойновпть. 
Знос, -су—снос. До зносу—ДО 
Зносини—сношеяпа. (извосу. 
Знбситн, знести — і; сноснть. 

снестп; 2) возиосить, воьне* 
ста. На небо очі з.—позво¬ 
дить глазакаеб}. З, мислі, 
мислями—устремляться мме- 
льіо. 3. головою—соображать, 
сообразить, уразуметь. Охота 
зносить—єсть, берет охота, 
-ся—1) сноепться, бить све- 
севеим; 2) возаоситься, воз- 
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нестись, подьшаться, п од¬ 
няться; 3) з ким—сноситься, 
отеетись с кем. Курочка 
знеслася—курочка снеслась. 

Зносок, -ска, см. Знісок. 
З ночі, пар.—1) со вчератнего 

вечора; 2) с ночи. 
Зношати, зношувати и зноси¬ 

ти—пзиашпвать, пзносить. 
Знудити, -джу —1) истомпть; 

2) з, світом—разочароваться 
В жизви; 3) (безл.) тошнпть; 
-ся {від чбго, за чим)—зато- 
сковать; разочароваться. 

Знудіти, -дію—соскучиться, за- 
тосковать. 

Знущання—лздевательство. 
Знущатися—издеваться. 
Знюхати — разнюхать, виню¬ 

хать; -ся—снюхсться. 
Зняти, -ся, см Знимати, -ся. 
Зо , см. 3. 1) Зо мнбю — со 
мной; 2) зо п’ять—около няти, 
З десятеро —ОКОЛО десятка. 

Зобати—клеяать, см* Дзюбати. 
Зобачати, -чаю. Забачити, -чу, 

-чиш—впдеть^ увпдеть. 
Зобачення - свидаяпе, ветреча. 
Зогігати, см Зібгати. 
Зоби.д)жати, зобидити, -джу, 

-диш — обижить, обидеть. 
Зобува—обувь. (обуть. 
Зобувати, зобути — об у вать, 
Зовзиля, зовзуля, см. Зозуля. 
Зовиця—золовка. 
ЗовсІ, зовеш, нар. — совсем, 
Зов'ялий, см. Зів’ялий, [вовсе. 
Зоглядати, зо глядіти, -джу, 

-диш —еозерцать, смотреть, 
осма гри вать, осмотреть. 

Зогнати, зжену, см. Зігнати. 
Зогнили й—сгаивший. 
Зогнити и зогнисти, -гнию — 

егнпть. 
Зогноюватн, -нбюю, зогноїти, 

•ною—егнанвать, сгеопть. 

Зогнути, см. Зігнути. 
Зогріти, см. Зігріти. Гпряют. 
Зогріток, -тку—теплое место. 
Збді'в, -ву — одеяние, одежда. 
Зодівати. см. Зодягати, [доіі. 
Зодіжний—обеспеченньш одеж- 
Зоднювати день-провести день. 
Збдяг, -гу, зідяга — одежда, 

одеяние. 
Зодягати, зодягти — одевать, 

одеть КОГО; -ся—1) одетьсл; 
2) приодеться. 

Зодягний—пряодетьій, напара- 
Зождатіг—подождать (жеяний. 
Зозволяти, зозвблити—1) С0ИЗ- 

волять, сопзвояить; 2) позво¬ 
лять, позволить. [увидеть. 

Зоздрівати, зоздріти — видеть. 
Зозла, нар.—сердито, здо, со зла. 
Зозуленя, -няти—кукушка (пте- 

нец). 
Зозуля—1) кукушка. Щоб ти 

з-лі не чув — чтоб тьі про- 
пал, 2) нічна — (раст.) ко- 

Зозулястий - пестрьій, [зодой. 
Зозулячий, зозулин—кукушкин. 
Зойк,-ку—вопль, стешінпе, стон. 
Зойкати, збйкнутн — воггить, 

стинать, застонать. [ком. 
Зоключєний — загнутий крюч- 
Зокола, пар.—снаружп. 
Зокрема, пар. — в частности, в 

отдельностп. 
Зокремішний — обособленньїо. 
Зола —1) зола; 2) щелочь. Вітер 

з золою—сьірой осеннпй ве- 
36л за—железа. [тер. 
Збливо, -ва — бук, бученье, 
щелочевье. 

Золити, -лю, -лиш—1) бучить, 
щелочить; 2) давать взбучку. 

^Золільник, золійник — горшок, 
чан для вьпцелачивашїя. 

Зол шини—бучильний. 
Золовато—пасму рно, холодно 

и ветряно- 

$29 Золотавий—Зостарітися 

Золотавий, золотастий — золо¬ 
ти СТЬІЙ. (золотщи к. 

Золотар, -ря—1} юведир; 2) по- 
Золотець, -тця—червонед. 
ЗолОтйй —41) золотой; 2) ся. 
Золотило —позолотка. [Злот. 
Зо лотйльник,-ка—золотдльщлк. 
Золотити, -чу, -тиш—золотить, 

® позлащать. (лота. 
Золбтйще—мосторождеаие зо- 
Золотіння—зоаочение. 
Золотіти, -тію—1) золотеть; 2) 

обогащаться. 
Золотник — 1) см. Золотар 1; 

2) золотник. [ний. 
ЗолотобережниЙ — золотообрез- 
Золотоверхий — златоглавий. 
Золотоголбеий^сдадкогдасньїй. 
Золотокорий—с золотой корой. 
Золотокрйлий — златокрилий. 
Золотомушка — (пт.) королек. 
Золотоперий—златоперий. 
Золотохвилій—с золотими воя- 

намп. Лани золотохвилі—зо- 
лотистие поля. 

Золоття—1) (соо.) золоти© ни¬ 

ти, вепш; 2) бучение, вище- 
лачпвание. [дпетая глина. 

Золотуха —1) золотуха; 2) слю- 
Золотушник — (к?л.) пчеловор. 
Золянйк, -на, см. Золільник. 
Зомкнути, см. Зімкнути. 
Зомлівати, зомліти — обомлі¬ 

вать, обомлеть. 
Зомлілий—обомлевшвй. й 
Зомняти, зом’яти, см. Зімняти. 
Зона — {хлебп. вредитель) зона. 
Збпак, нар. На збпак — в об-* 

ратную сторону. 
ЗДпалу, кар. — сгоряча. [нок. 
Зопочинок, -нку, см. Спочи- 
Зопсіти—пспортиться, 
Зопсувати—пспортить. 
Зопхнути, см. Зіпхнути. 
Зоп’ястй, см. Зіп'ясти. 
Зоп’ятйтися—ПіЛІЯТИТЬСЯ. 

ЗбраниЙ — вспаханний. 
Зоріти, см. Зорювати. 
Зорвати, см. Зривати. 
Зорган ізбвано, пар. —оргапизо- 

вавно. (вать, -ся. 
Зорганізувати, -ся—оргаїїизо- 
Зоренйця, см. Зориця. 
Збрешливий—звездньш. 
Збрешливо, нар —звездно. 
Зорина—звезла. 
Зорини, -рин—звездлньї 
Зорити — следпть, прпстально 
Зориця —звезда. {смотреть. 
Зоріти — светиться, блпетать 

огнями Зоря Зоріє — звезда 
светпт, блестпт. 

Збрній—заревой. 
Зоровий —зрительньїй. З. нерв, 

пам'ять^—зрптельний нерв, 
память. 

Зорудувати—1) соравиться;- 2> 
оборудовать. [ вспахать. 

Збрювати, зорати—вспахивать, 
Зорювати—ноче вать, спать йод 

звездамп 
Зоря — 1) звезда; 2) заря. На 

збрю займається —светает. 
Збряво—1) см. Зоряно; 2) за рево. 
Збряний, збрявий — звездішй. 

3-на вода—лекарствеиная во¬ 
да (по поверью). 

Зоряниця—звезда. . ’ 
Збряно, збряво, кар. — звездно* 
Зоряти , см. Зоріти. 
Зоряшннй—збєздньій. 
Зосібна, «ар.— порознь. 
Зослати, см. Зсилати. * ^ 
Зосмілишати, зосмілити—ооод- 

рать, ободрпть.^ [ватися. 
Зоставатися, зостати, см. Зіста- 
Зоставляти, зоставити — оста¬ 

влять, оставить. 
Зостановйти, см. Зіставляти. 
Зостанок, -нку, см Останок. 
Зостарітися, -ріюся — соста- 

реться. 
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Зострівати, зостріти, -ріну— 
встречать, встретпть. 

Зостріти, -рцо—ноостреть Зи¬ 
ма* зостріла—зима стала су- 
ровее. [пстлеть. 

Зотлівати, зотліти—пстлевать, 
Зотлілий —пстлевший. 
Зотлійня — тленпе, истлепие. 
Зотнути—срезать. 
Зотрухнути -истлеть. 
Зотхати, -ся, зотхнути, -ся— 

вздихать, вздохнуть. 
Зохабити — оставить, брослть. 
Зохотитися — заохотиться, ви- 

сказать желание. 
Зочити—увпдеть. 
Зочувати, зочити, -чу, -чйш_ 

глазпть, сглазпть. 
Зошит,-та—тетрадь. 
Зішмарити—сброспть,скинуть. 
Зра бувати ,*бую —ограбвть 
Зрада — измена. 
Зрадецький — изменнвческпй. 
Зраджати, зраджувати, зради - 
ти (КОГО) — ПЗМбЕГЯТЬ, изме- 

нить кому 3. себе (чим) — 
видавать своя (движоннем, 
взглядом). 

”1) оговориться; 2) 
изТмеяпть себе, [допавшийся. 

Зраділий—обрадованамй, обра- 
Зрадіти, -ся—обрадоваться. 
Зрадливий—]) пзменчпвий; 2) 

склепний к измояе. 
Зрадливість—1) пзмончивость* 

2) предательство. 
Зрадливо, нар.—изменнпческп, 
предательекп. 

Зрадннй,зрадній,сл/. Зрадливий. 
Зрадник, -ка, зрадок, -дка—из- 
меннпк, предатель. 

Зрадніти, -нію — обрадозаться, 
возрадоваться. 

Зрадувати, -дую — обрадовать. 1 
Зраз, -зу— 1) образец; 2) торс- 
Зразковий—образцовиа. [док, ‘ 

Зразок, -Зка, -зку—1) образец, 
образник; 2) пример. 

Зразу, нар. — 1) сразу, вдруг; 
. 2) сначала; 3) сойчас' сию 
мянуту. 

Зралюватн, зралити —всаахн- 
иать, вспахать ралом. 

Зрана, зранку, зраня, «щі. —. 
^оутру, с утра. 

Зранити, -ню—изранить.' 
Зрахувати — 1) сосчптать; 2} 
рассчптать, сообразить. 

Зрееструвати, -рую що — еде- 
лать опись, учет чему. 

Зрешілий—трухлий. 
Зрешіти, -шію—истлеть, егнить. 
Зривання—ери ванне. 
Зривати, зірвати — еривать, 

сорвать. 3. бунт —поднять 
бупт. -ся —1) ериваться, сор- 
ваться; 2) вскакпвать, вско¬ 
чить. 3-ея на ноги—вскочить. 

Зринати,-наю, зо|і]рнути,-рну? 
зринути, -ну—1) вспливатц 
ви нирять, винирнуть; 2) со- 
рваться, соскользнуть, ви- 
скользнуть. 

Зр ИН у ТИСЯ—хл И нуть. 
Зрихтовуватн, зрихтувати—на- 
ладить, направить. 

Зриштувати, см. Зрихтовуватн. 
Зрівна, нар — І) лоровау; 2) 
ровно. 

Зрівноважувати, -жую, зрівно¬ 
важити, -жу, -жиш— уравво- 
вешпвать, уравновесить. 

Зрівнювати, зрівняти—1) срав- 
нпвать, сравнять; 2) сраваи- 
вдть, сравнпть. 

Зрідка, пар,—изредка.* 
Зрідно, пар.—урожайно. 
Зрізна^нар.—порознь, отдельно. 
4різнии срезноіі. [литься. 
З р і з н йтис я —отдвлиться,. разд е- 
Зрїзок, -зку — 1) .Обрезок; 2) 

ерез. 

5 
Зр ізу вати — Зряджати 

Зрізувати,-зую, зрізати, -ріжу, 
-ЖЄШ — ерезмвать, среЗать, 

Зрікатися, зректися, -чуся 
(кого, чого) — отказиваться, 
отказаться от кого, чего. 

Зріст, р. зрбсту—1) рост. На з. 
—ростом. Шити на з.—шить 
на вмроет, 2) возраст; 3) 
проросаь. (сто. 

Зрість, -рости — ероешееоя ме- 
Зріти, зрію, -єш — 1) вреть, 

созревать; 2) виростать, стать 
взрослнм. [аеть. 

Зріти, Зрю, Зриш—зреть, ВЦ- 
Зро[і]б. р. зрббу — коней, не- 

полиение работи. Довести до 
зробу — псполнить, еделать. 
ВЗЯТИСЯ ДО Зробу—приняться 
за псполненпе работи* 

Зробити, -бліо, -биш — 1) еде¬ 
лать, сронзвеств; 2) повре- 
дать кому (коддовстбом) 
3. волю кому, чию—пспод- 
епть чье жеданпе. 3. ласку— 
еделать одолжевне. 3. своїм 
бігом — еделать по своєму. 
*ся—сделаться. 

Зробляти- обрабатнвать, [боти) 
Зрббок, -бка—замориш (от ра- 
Зрода, зрйду кар. —* 1) отро- 
дясь; 2) ни за что. ЗрбДу* 
звіку — нпкогда ещо. 3) аи- 
как. ннконм образом, 

врожай, -аю—урожай. 
Зрожати, зродити, -джу — 1) 

рожать; 2) родить, уродить. 
Зрозуміливий-вразумительний. 
Зрозуміл й—ПОНЯТНЬІЙ, 
Зрозумілість—понятиость. 
Зрозуміло, кар.—повятно. 
Зрозуміння—понпманпе. 
Зрозуміти, -мію—понять. 
ЗриК, -ку—Зренпе. 
Зроняти, зронити — 1) ронять, 
У ронить; 2) терять, иотерять. 

Зрбсйти, см. Зрошати, 

Зрослйвий—дающпй рост. 
Зрослий —1) вьіросшиіі; 2) см, 

Зростний. 
Зростання — рост, вьірастанпе. 
Зростати, зрости — внрастать, 

вшрасти; -ся—срастпсь. 
Зростити, -щум-стйш — вира« 
Зр6с(т)ний—взрослиіі. [стить# 
Зрошати, зросііти — орошать, 
оросить; -ся слізми — обли¬ 
ваться, облиться слезащі. 

Зрошення—орошение. 
Зрощений—1) вирйщенаий; 2) 

сросшпйся. 
Зруб, -ба и -бу — 1) еруб, 2) 
место из-под еруба леса. 

Зрубань, -ни—рубка леса. 
Зрубина—бревно в еруба. 

; Зрубити—еделать еруб. 
Зрубувати, -бую, зрубати, •баю 

—еру бьі в ять, еру бить. 
Зруднілнй—пррижевший. 
Зруйнування—разоренае, раз- 

рушение. (рить. 
Зруйнувати—разрушить, разо- 
Зрукбваний—обрученанй. 
Зрунтати—1) сдвинуть с места; 

2) разрушить, пспортить. 
Зрухнути, -ся — едвпнуть, ся. 
Зруч, нар. — пз руки, рукоіі 

І держа. Не з., то навкидя — 
но рукоіі держа, а броском 

Зручати—поручать. 
Зручний 1) ловкий; 2) удобнмк 
Зручність, -ности— 1) ловкость; 

2) удобство. 
Зрушувати, зрушити—1) едвя- 

гать, с двинуть; 2) трогать.тро- 
нуть; 3) взволновать, встре- 
вожить; -ся—дрогнуть, одіт¬ 
нуться, тронуться. 

зрябіти, -бію—запестреть. 
Зрядж ли, -джаю, зрядити, -джу 

—1) наряжать, нарядить; 2) 
і убирать, убрать; 3) снаря- 
; жать, снаряднть; 
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Зрясити, -шу, -сйш — усеять. І 
Зрятувати, -тую—спасти. 
Зрухатися—1) собраться; 2) сго- 
Зрячии—зрячий. [во риться. 1 
Зсаджувати, -джую, зсадити, І 

-джу—1) ссажпвать, ссадпть, і 

Сннмать, снять. 3. з хазяй¬ 
ства—разорпть. 2) смещать, 
Сместить, отре шить; 3) на 
ЩО—встаскивать, встащпть,1 
взваяпвать. і 

Зсередини, нар,—взвнутрп. 
З сер ця, нар.—в сердцах, і 
Зсйвіти—поседеть. 
Зейдіти, -джу, -ДИШ — ВЬІСП- 

деть, проси деть. 
Зсплати, зіслати и зослати—1) 

нпспосшлать, ниспослать; 2} 
висилать, вислать, отсилать. ' 

Зсинити — побить до спняков. 
Зсинілий—посиневший. 
Зсиніти— посинеть, 
Зсиноббжитися — прикинуться 

бедияком, несчастішм. ,і 
Зсипати, -паю, зсипати, -плю, 

-лсш—есьшать, осипать. 
Зсйпище—сенпной пункт. і 
Зсихати, зсох(ну)ти—пссмхать, 

посохнуть. 
Зсїданйна—1) творог при оки- 

сапии молока; 2) осадок. 
Зсідати, Зсісти — І) на що,— | 

восседать, воссесть; 2) з чб- 
ГО— слезть, сойтп (с лошади, 
напр.); -СЯ — і) скисать; 2) 
створожаться; 3) осесть, лечь 
осадком. 

Зсілий —І) скисшпіі (о молоке); 
2) оссвшпп, легшай осадком. 

Зскакувати, зскочити—1} з чо¬ 
го—соскакпвать, соскочпть; 
2) на що -вскакпвать. -кочить. 

Зслизнути — псчезпуть, про- 
пасть. Нагло 3.—неожпдан- 
но пропасти 

Зс6вувати,-вую| зсунути, -ну— 

сдвпгать, сдвинуть; -ся—1) 
сдвпгаться, сдвинуться. З 
глузду зсунутися—рехнуться. 

>2) сползать, скатпться. 
Зспбду, нар.— сьіеподу, снпзу. 
Зстародавна, пар. — издревле. 
Зступатися, -лаюся, зступити¬ 

ся, -плюся—сходиться, сой¬ 
тп сь, сблизптьея, сдвинуться. 

Зсувати, см. Зсовувати. 
Зсукувати,зсукати ссучпвать, 

ссучпть. З, свічку—скатать, 
сделать свечз'. [тим, 

Зсукуватітн — стать сучкова- 
Зсунути,-ся, ем. Зсовуватир-ся* 
Зсурйпити — смешать разлпч* 

ного рода зерновой хлеб. 
Зсушити—1) висушпть; 2) по¬ 

сушить; -ся—1) висушиться; 
2) посушиться; 3) посохнуть* 

Зуб, -ба—1) зуб. Взяти назу¬ 
би когб—злословить о ком. 
Вовчі зуби—зубьі мудро СТІГ. 

2) род гопака. 
Зубатий—зубастий. 
Зубець, зубок — зубеп, зубок. 
Зубці —род кушанья. 

Зубило—зубило. 
Зубити—ершпть, делать насеч- 

ку, зазубри ни. 
Зубний —зуоной. 
Зубожений—обеднельїй. 
Зуббжити ,-жу ,-жиш—обеднить^ 

-ся—обедветь. 
Зубожіння—обедзенне. 
Зубожіти, -жію— обеднеть, 
Зубоча, пар.—искоса. 
Зубочистий, ем. Згористий. 
Зубр, -ра—зубр, 
Зубрбвий— зубровий. 
Зубря, -ряти—зубренок. 
Зу^цьованнй — с зубчатим ор¬ 

наментом. [тий. 
Зубчастий, зубчатий — зубча- 
Зуб’я. -ів—зубья, зубцьь 
Зуверіти—покоробиться. 
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Зугарний—способвнй, годний. 
ЗугледІТИ-заметить, подметить. І 
Зужиткбвувати, зужиткувати— 
потребдять, израсходопать. 

3(в)ужувати, з(в)узити, -жу, 
-зиш—суживать, сузять. 

Зуздріти, -рю—1) аавидеть, 2) 
увядеть; 3) встретять; -СЯт- 
1) оглянуться, осмотреться; 
2) встретаться,повстречаться. 

Зумисне, нар — умьішлеаао, 
нарочно. 

Зуміти, -мію—сойти с ума. 
Зуміти, -мію—суметь 
Зумкотіти — гудеть, жужжать. 
Зумлятис я, зу митися и зуміти- 

ся — поразяться, изумиться. 
Зумрати — слопать, уплесть. 
Зунїятити — сделать униатом. 
Зупйн, -ну—1) удерж; 2) оста- 

новка [нрепинаниз. 
Зупинка—1) остановка; 2) знак1 
Зупиняти, зупинити — остана- 

влпвать, остановить. у держи- 
вать, удержать. 

Зу ПОВНИЙ—ПОЯНЬІЙ. 
Зурбчення—сглаз [сглазпть. 
Зурочувати,зурбчити - глазить, 
Зусилля—1) усиляє; 2) подвиг. 
Зуспіт, нар. — назад, вспять. 
ЗуСПІ[ИІТИ,-СЯ—встретить, -ся. 

3. лиха—попитать бедствив. 
Зустрівати, -ваю, зустріти, -ну 

—встречать, встретить 
Зустріч, -чи^встреча. 
Зустрічати, ем. Зустрівати. 
Зустрічний—встречний 
Зух, -ха—молодец. молодчина, 
удалец, хват. 

Зухвалий—дерзкий [глость. 
Зухвальство — дерзость, на- 
Зуховатий—молодецкяй, хват- 

скпй. 
Зучувати, зучати, зучйти (кого 

ДО чого) прпучать,приучить. 
Зцаттн—оглупеть (как козел). 

Зугарний— Зшивзчка 

Зціджувати,, -джую, -єш, зці¬ 
дити, -джу, -ДИШ —отцожи- 
вать, отцедить,слпвать,слить* 

Зцілення—пецелеиие. 
Зціл іти ,-лію-уцелеть.[тельнии. 
Зцілющий — целебомй, целп- 
Зціляти, зцілити — псцелять, 

исцелить; -ся — срастаться, 
срастись. [ревеноть. 

Зціпіти, -пію—оцепенеть, оде* 
Зціплювати, -люю, зціпити, 

-плю, -лиш—1) стискивать, 
стиснуть. 3. зуби—стиснуть 
зуби. 2) сжпмать, сжать. 

Зцуплювати, зцупити—стаеки- 
вать, стащпть 

Зцяцькувати — разукрасить 
приукрасить. [связать 

Зчалювати, зчалити—соедвнять, 
Зчарбвувати, зчарувати—окол- 
довидать, окоядовать, дзве» 
сти колдовством. 

Зчаста, кар.—часто’. 
Зчезати, -заю, зчезнути, -зну— 

исчезать, почезнуть. 
Зчепурити—прдхорашпвать. 
Зчервоніти,-иію — покрасветь. 
Зчиняти, зчинити—делать, про 

навести, совершить 3. бучу, 
галас—поднать шум. 

Зчйсток, -тка — место (у ро- 
женици). _ 

Зчищати, зчистити,-щу^сткш—, 
ф очищать, очистить. ^ | 
Зчіплювати, -плюю, зчепите^ 

-плю, -пиш—сцеплять.-пить. 
Зчісувати,-сую, зчесати,-шу—. 

расчесивать, расчесать. 
Зчорніти—почераеть. 
Зчохом , кар—о избитком, [ся. 
Зчудуватися (на що)—удивить* 
Зшивання—сшнваїше, ставка. 
Зшивати,-ваш, зшити, зшию—, 

ставать, сшить. 
Зшйвач, -ча—сшпватедь. [на, 
Зшивачка—сшивальвоя мато* 
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Зшилювати, зшйлити — стяги- 
вать, стануть шилом. З-лив 
губи—(сухо) собрал губи. 

Зшиток, -тку—тетрадь. Загаль¬ 
ний З* — общая тетрадь. 3. 
заритметики, з рідної міви— 
тетрадь для арифметики, рол- 
вой речи. 

Зшпортати—смастерить. 
Зшукувати, загукати—отискв- 

вать,, стискать (в раз них ' 
местах); -ся— хватиться, на¬ 
чать пскать. 

Зшумати, зшумувати—собпать 
вену при кппееии. 

Зщухати(ся), -хаю(ся), зщухну- 
ТИ—ущербляться, ущербить¬ 
ся. Місяць 3-ЄТЬСЯ — луна в 

^ущербе. 
Зюрити —течь тонкой струйкой. 

З’юрбдувати—изуродозать, обе- 
зобразить. 

З 'юртуватися, заюртуватвся ^ 
забурлить. 

Зяб,-би и зябля,-і—зябь, аябль 
Зябра,-бер—1) жабри; 2) крю- 

чья в остях 
З ява—я вловив, появление, 
Зяви, р. зяв, см. Зябра. 
З ЯВЛЯТИ,-СЯ, З’ЯВИТИСЯ,-ВДЮС* 

—являть, явиться. 
З язу вати -связьівать, см Зв’я« 

зувати. 
З’яснрити — взять в плеа 
З ясбвувати, -вую, з’ясувати 

-Сую вияснять, вияснять 
Зяти, см Зяяти. 
Зять,-тя—зять 
ЗЯЯТИ, ЗЯЮ, прош пр' зяо — 

знять. 

І 

І « й, ез. 1) и [Він І я, Я й ти]* 
3) і то—к тому же, пменно, 
и даже. Напалися, і то двоє 
на одного — напалп, к тому 
же вдвоем ва одного, о) 
дажо я Ти мем і й слова не 
сказав даже и слова не ска- 
зад ти мне* 

І, межд.—а, ах | вже—(печаль, 
сомнение) куда уЖі да гд^ 
узк (нам), увш 

Ібйска—(«щ.) чаика.^ і 
Іва—ива, 
Івілга—омела белая 
Іволга—(?їш.) иволга. 
Ігде, де, «ар.—где. (кого). 
Іги, мсрсд. (на КОГО)—тьфу она, 
Ігиги, межд. — игага (ржавив). 
Ігі, ігій, межд.—тьфу. Ігій на 
тебе—тьфу ти! 

Ігіне, межд. (гал.) — (логиадям) 
назад, тпру. 

Ігла—І) см Голка; 2) («ж.) см 
Іговна. 

Ігнорувати, -рую, -руєш—пгно- 
р про вать. 

Іговна, ігола, іголійка—иволгі 
Ігра, см. Гра. 
Ігранка—агра. 
Іграшка—игрушка. Мені це зі 

**КИ мне ато пустяк, как Оь 
играя, шутя (сделать). 

Ігрець, -ця—1) см. Грець і; 2 
вихрь. 

Ігрище, -ща—-забава, пгра. 
Ігуменя, -ні — пгуменья 
Ід, предл. (^лп.)—к їд вем\ 
к нему. 

Ідеалізувати, «зую, -зуєш - 
одеализировать [скиі 

Ідеалістичний — йдеалисточ^ 
Ідентифікувати, -кую,-куєш-* 
отождествлять. 

Ідентичний—тождественньїй. 
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Ізб, СМ- Зо. ІЗВ, см. Зв. Ізг, 
см. Зг. Ізд, см. Зд, !зж, см. 
Зж. Із, см. 3. 

Із-за, см. З-за. 
Ізк, іск, см. Ск. Ізл, см. Зл, 

Ізм, ел« Зм. ізн, см Зн. ізо, 
см Зо. Ізп, см Зп, Сп. Ізр, 
см. Зр. Ізс, сл* Зс, Ізт, елі, 
Зт, Ст. Ізу, елі. Зу. Ізх, см. 
Зх, см. Сх. * 
Шн, межд.—вишь, вншь ти. 
ійтй, 2йду. -деш, елі. Іти. 
ІК, предл.у см. К. 
Ікавка—и котка. 
Ікання—^икание, аамена поеред- 

ством «и» др. звуков. 
ІКання—нкота. 
1КЛа(с)ТНЙ—кликастьій. 
1КЛО,-ла, мн. ікла,-лів и -кол— 
Іконний—иконньїй. [клик. 
Іконостас, -су—1) иковостас; 

2) род писанки. [рови. 
ІКрД—1) икра; 2) вимя у ко- 
ІКратнй—имеющий икру. 
ІКрець, -еця — пкрввая риба. 
Ікрйця, -Ці, елі. Ікра. 
ІКровйця, -ЦІ—риба-самка. 
ІКрЯНИЙ—нкрявой. [ваз. 
Ідем, -ма, ільм, -ма—(раст.) 
їдкий—1) пригорклий (масло); 

2) едкпй (о щелоке). 
Ільма—вязовое дерево 
Ільмак» см. Ілем. [вий. 
ІльмакивиЙ—вязовий, бересто- 
Ільнування, -ня — собирание 
попадьей с прихожав льва и 
прочих даяний. [ний. 

Ільняннй — льняной, см. Лян- 
Ільтиця, -ЦІ — і) полоска СЬІ- 
рой овечьей кожи; 2) каат, 
вшитий между двумя ку¬ 
сками материн. 

Іманка—ПОИМК0. 
1матн,-маю,-єШ| імйти, й|му, 

%меш—брать, взять, поймать, 
хватать, схватить 

(матися, імаюся, -єшся, соє в. 
імитися, 2[Й]муся, ймешся— 
ловиться, держаться, браться. 
Йметься за Полу — беретея 
за полу, держитея за полу 
йметься бити—беретея бить 
(кого). Не йметься віри - 
не веритея, 

Імаш, -шу—випас Давати ва 
імаш—давать (скот) ва ви- 

I м ел а— и вол га. [ пас. 
Імельга, -ги—камиш с травою. 
Іменем, нар.—1) аменем; 2) от 

имепп 
Іменини, -нйн—именипи. 
Іменинник» -ка—именинник. 
Імення, -ня» імені, -на—вмя 
Іменування, -ня—1) именова- 

нпе, називанпе; 2) вазваче- 
ние (на пост). 

Іменувати—1) кого чим, ким— 
пменовать; 2) кого на що— 
назначать, опредедать. 

Імжити, імжу, -жиш—мороспть. 
Імжичка — моросящий дождик. 
Імйти, см.. Імати. [иметь. 
Іміти, Імію, -єш (елі. Мати)— 
Імкий— 1) хваткий; 2) ловкий, 

проворний, бистрий, скорий. 
Імла (см. Мла)—мгла. 
ІМІЇЯ, см. Ім’я, 
Імовірний—1) доверчивий; 2) 

вероятниЙ 
Імовірність—1) доверчпвость; 

2) вероятность. 
ІМХІБИЙ—моховой. * ^ 
Імшедь, -дн—мох. 
Імшити, -шу,-шйш (горшки)— 

вклади вать горшки один в 
др., оерекладивая соломой. 

Ім'я, р. 1МЄНИ —вмя. Як тебе 
на ім’я—как тебя по имени? 
Іменем, на ім’я — по вмеви. 

Інавгурація, -ції — І) то ржо- 
ствеиное откритпе; 2) посвя- 
шевве 



Інак—Істотне 
ЗЗв 

Інак, інакше—яначе. 
Інакий» інакший, 1нІчнй~нной 
Інвазія—оторжеи по 
Інде, кар. в ином, другом ме- 
Інженер, -ра—ивясенер, [сте. 
Інжир, -ру—впцньїе ягоди. 
Інколи, нар.—иногда, по вре- 
менам. 

Інб, Йно, нар, — только лишь. 
Хногді, іноді, нар.—иногда 
ІномбвниЙ—иноязичньїй 
Івосе, інось, кар. — согдасев, 
ладно, хорошо, пусть гак 

Іпсект, -та—насекомое 
Інсинування—инсияуировааие. 
Інсольвенція—непдатежность. 
Інспекційний—инспекдионньїй, 
1нстинкт6в(н)ий — инстиактив- 
Інститут, -ту—мнститут. [вий. 
Інститутський— институтский. 
Інституція, -ції — учреждеиде. 
Урядова І.—офпциальное уч- 
реждение. 

Інтабулюватн—вдисивать дму- 
щество в регистрац. книги. 

Інтенція—вамєрение, замисел, 
охота, тяготенле. 

Інтервеніовати, -нюю—вмвши- 
ваться, виступать* с интвп- 

-вевцией, ' 
Інтерес, -су—1) антерес, вьі- 

года, польза; 2) дало, дате-і 
рес Маєте тут який і.?—у 
вас здесь какое-иибудь деяо? 

Іптересант — 1) пптересант; 2) 
человек, прпходящвй по делу 

інтерпеляція—запрос. ГЧИк. 
Інтролігатор ( -ра — порецлвт- 
інщий-1) иной, другой. Це річ 

інша—ато деяо другое. Це 
зовсім щось інше —ато со- 
всем другое деяо. Кажіть що 
іншого-рассказьівайте (своє) 
Одні гадають так, інші інак- 
одяа пояагают так, другпе і 
■наче. 2) векоторий, ивой. 

Інші люди сбвісти ке мають 
—нехоторие люди не имеют 
совести. 

інше, нар. иначе. Куди інше 
“'В другое место 

Ірвати, см. Рвати. 
*РЖа, -ЖІ—ржавчпна. 
Іржавий — заржавленньїй^ за- 
ржавевлщіі. 

Іржати, -жу, -жОш —ржать. 
Іригаційний—оросптельньїй. 
ІР йде н та—отрем де ниє к собор- 

ности земель одного народа. 
Іритбваний — раздражаеьшй, 

врдводимьій в бешенство. 
Іритувати, •ся—злить, беситься. 
ірований—шитий тонкими нит¬ 

ками мелкпмд стежками. 
1 Ірод 1)Ирод; 2)злодеіі;3) чорт* 
Іскра—искра 
Іскравий—искристьій. 

І Іскрити, -ся^—яскриться. 
Існувати, -ную—существовать. 
І ста—каиитал .(без процентові 
основная сумма (в даймах), 

їсте, -того—1) ствол дерева; - 
2) основа; 3) основной капи- 
тал (без процентов). 

ІСТИК, -ка—лемеховая скребка. 
Істина, -ни-1) истина; 2) правда, 
їстиннй — 1) основная сумма, 
депьги без процентов; 2) 
встинаий 

Істичилно, -лна — рукоятка яе- 
меховоЙ скребки. 

Іс(т)ній, існий—1) существен* 
ний, к существу относя* 
іцийся; 2) истинний; 3) (о 
єумме) основной. 

Іс(т)нісінький — действптель- 
ньііі, настоящий, истий, за¬ 
пране кпй; -ко—точнехоаько. 

Історичний—исторический. 
ІСТбта — 1) существо; 2) суть 
Істотне, кар.—1) действительио, 

точь-в-точь; 2) оущественно. 

Істотний— їхній- 
т#- І,  

Істйтний —: 1) действительньїй.! 
настоящий, тоть-в-тоіц 2) 
рущоственньїй. 

її, ем. Ет* 
Італійський—пталианский. 
Іти, їду, ідеш, слг. Йти— пдти. 

^Наваживсь іти, наважився 
ЙТИ—Я^решпл ИДТ'П. 

Ітися, ідеться—І) везти, уда* 
ваться. На добро йдеться — 
идет к добру. 2) клониться, 

*идтп. Нехай іде, як ідеться— 
пусть будет так,-как (само 
собою) виходлт. 

Іч, межд.—виш ти. 
Іще, см. Ще. 

їда,.-ди—еда?^ 
їдало, -ла—1) (шушя.) желудок; 

2) широкая часть ложки. 
Ідальний—с’едобньїй. 
їдальня, -ні—атоловая. 
Хданвя, -ня—едение. 
їдати, -даю—едать, сідать. 
Ідей, їдна, см. Один. Що ти 
За ї.—ти что за цаца (такая). 

д дсппд | „ лд—ку ш аНь0• 
їдець, •дця—едок. 
ІДЖеНая, •ня—еда, я де ниє, 
іГдиво, •ва —* пища, кушавье, Ййме, -МОГО—С естное. Гблюдо. 

инічитися, -чуся—бить в хо- 
роших отношеннях, дружить. 

ІІДНИИ, -ИН—Яденпе. 
Одиниця, -ці, см. Єдиниця. 
ЙДІНІІЯ, см. їдження. 
ЇДКИЙ—ї) едкпй, резкиії; 2) С’й- 
.. добньтй 
ЯшЙ, -ла^-пшца, еда. 
Йднак, нар., см. Однак* 

овитий—ядовитий. 
ом, нар.—поедом^ 

(домий—с’едобньїй, 
Муха—охотнпца ,поесть. 
Лдцем, нар.—поедом. 
ЇДЬ, -ди—1) грьізня, ссора; 2) 
2 яд, едкое вещество. 
ІДбАі, нар.—поедом.- 
їжа, -жі—еда. 
Жак, -ка—1) еж; 2) намордник 
телеаку, чтобн не сосад. 

1 їжаковий—ежовьтй. 
їжакуватий—вз’ерошеощдй 
їжачиха—ежиха. 
Іжачич—елс-самец. 
Іжджений^—езженний. 
Іждження—езженье. ' лі і 
їжитися, -жуся, -жишся — І) 
щетиниться; 2) важничать. 

. (жка—пища, ядевие. 
і ІЖНО, кар.—сьітно. 
1 Із, Р. їзу— яз, перебойдля рибьт. 
ЇЗДа^-езда. 
їздець, -дця—ездок. 

! їздити, їжджу, їздиш—ездить. 
1 Іздівський—наездническпй. 

Ііі$межд.—ой. Отій—вотей-ей! 
Ір, -ра—названпе букви ^ь14 
ІСТВЙ— ястшіе.. 
їсти, їм, їси, їмі, їсте, їдять, 

■ 710ЄЄЛ. їж, їжте—єсть; -ся—1) 
есться, с’едаться; 2) гршзть- 
ся, ссорпться. 

ІСТИВО—все е'едобное* 
їстівний—і) с’едобньїй; 2) пп- 
тательний. 

Істовець, -вня — болезневншй. 
’ аппетпг. 

Ітсочки, ЇСТОНЬКИ — ум.-ласк. 
от їсти. ^ 

Іхавнця, -ці—езяа. 
їхати, їду—ехать. ї, чим—ехать 

І в чем. на чем. ї. машиною— 
ехать поездом. 

І їхній, -ня, -НС—и:с, ихний. 
ЗГ*р..рос. глохпт. А. Ніковсі.гва— 22. 



Й—Кабанячий 

Й и і, сз.—и. 

ИМати—верпть, доверять, Д0- 
верчивнй. 

ЙН|?Л ’ШР- ~ только, лишь 

Кно-только что> т°льк« 

Йо, межд. (вопросит.)—неуже- 
ли, в самом доле. 

Йогб вго, СМ. Він. 
Иодина —йод. 

Пп£іМЄЖд'~0&> ай* [нанпя. Йойк» -ку—плач, вопль, сте- 
йойкотати, -ко- 

чу, йбйкиути,-цну — вскри. 
«К«ааТЬ- воппть, вскрпкнуть. 
Йойк.тня, -ні—оіікапье. 
Иойклик—олакса. 
Иойчати, см. Йййкати. 
Иоичик—пеночка (птица), 
ИОЛОм, «ма—шайка с отвпслим 
верхом* 

йблоп, йблуп — опух, дурак 
Йолупега—от йолоп. УР 
Йолопуватий - дураковатьій 

<) прпдурью, 
йому—1> ему, СМ. Він; 2) у не- 
го. Очі йому заболіли—гла- 

й 
за у нег9 заболелп. Йому 
шибнула новадумка-у „с4 
промолькнула новая мьасль. 

(ІОНІЙСЬКИЙ—понпческий. 
11 ОН ЯII н—поняне. 

Иор,-ра—названії е буквь». 
Иорданка, см. Йордань. 
Йорданський _ 1) пордансквн; 

вода вода освящай- 
нал 6 января. 

|.Иордінь, -ни-і)река Йордан- 
мосто на реке, где см- 

я„т" «у6 морж» -жа—ерш. 

Йори, -рів-назв. букви ьі. 
Иорижка—украпнское оравопп- 

санне с буквоа «ьі». 

п„ ~ °статкп 0т чищень» 
виделаннои роасн. 

Йота—йота. 

йт">. ЙДУ, йдемб, йдете—идти. 

на И°?-ИДТИ к чемУ й- 
а) идти на что; б) 

(безл.) складиваться к чему 
Йтися-»е„„, удм.ться 

ниться. ЯЛТИ. На те йдеться 
К Тфму кдондтся. 

кк «Йі~ї „* ?су-” ®р,у. 

знает что, дрявь, чеоуЛ 
Таке ка-зна-щб говбрить — 
такую чепуху говорит. Ка¬ 
зна-який робітник—плохой 
раоотник. -а 

Кабак» -ка—1) тиква. Піднести 
отказать жениху. 2) ка 

иЛаоК> тРактир; 3) карлик, 
кабака—нюхатедьний табак. ( 

к 
^бааЛ;ків'^мн- н‘ «*■' 
Кабаковий—тиквенпиіі.' • 
Кабала—ваданпо по картам. 
Кабалик» -ка-кутерьма, сума- 

Кябя^йіп (аьій канатик. 
Каоа еілка-тонкпй, просмолея- 
Кабан, -на - (не дш ювода} 
кабан- вепрь. 

Кабаиннк-1) торгующий свинь_ 
ями, 2) свияобой. 

Кабанятина—діясо кабанье. 
Кабанячий—кабаний. 

зза 

Кабардинка —І) шапка лз меха; 
*Л) черкеска. 

Кабат, -бата—1) куртка, сод- 
датский мундир; 2) (у жсн- ! 
щан) юбка; 3) К-та піти—де- 

^ рекуоьіркиваться. 
Кабатина, -ни— 1) солдатськая 

. куртка; %) ддинное жевское | 
. длатье (у галицкпх меща- 
Кабатирка—^табакерка. [нок). | 
Кабаття, -тя, кабатиння, -ня 
'(соб.)—солдатская одежда. 
Кабачки, *ків — 1) тьіквеннхде 

семена. Достанеться на к*— 
попадет на орехи. 2) молодая 
тьіква. 

Кабачник—кабатчпк, 
Кабза, -зй—кошелек» 
Кабзан, -на—ходатай.^ 
Кабзувати, -зую — 1) портпть; 

2) браннть. поридать. 
Кабиця—ї) очаг в земле; 2) яма 
гончарной печи;3) небольшая, 
дворовая печь, 

Кабіж, -жу—убитою 
Кабінет, -ту—кабпиет, 
Каблі, -лїв —вили. 
Каблук, -ка—1) дуга, часть ок- 
ружіюстл; 2) снаряд для спу- 
гпвання рьібіл; 3) лука в седлс. 

Каблука, -ки—.1) кольцо; 2).| 
перстевь. 

Каблуку вати й—дугообраз шли. 
Каблуч, -ча—обруч пз прутьев,1 
Каблучка—1) кольцо; 2) кольцо, 
перстень.. 

Кава, -ви—1) кофе; 2) сивая 
ворона; 3) лееная русалка; 
4) пугало; Г>) дуппновьхй боб. 

Канал, -лу—кусок, часть. 
^авале[і]р, -ра — 1) кавалер, 

.Мужчина; 2) холостяк; 3) ка¬ 
валерист. [ден. 

Кавалерія—1) кавалерія; 2) ор- 
Кавалірувати-кавадерствовать. 
Кавалок, глка—кусочек, кусок. 

Кабардинка—Каганець 

Кавальцювати, -цюю—дробить, 
крошить, резать па куски. 

Кавдун, -на—брюхо. [деяка. 
Ківерза—каверза, проказа, про- 
Каверзник, -нцця — проказ ник, 

-знпца, [костничавпе. 
Каверзування — проделкп, па- 
Каверзувати, *зую—проказать, 

строить каверзи, 
Каверзякати—говорить чепузу. 
Кавза — 1) порццание, брааь; 

2) ссорй, 
Кавзувати^зую—1). поридать, 
браяить; 2) роптать. 

Кавкати — кричать, пищать. 
Кавник—кофейник.' [мяукать. 
Кавратка—1) кружка; 2) дере 
кружка для пожертвовавий. 

Каву вати, -вую—кофейничать 
Кавун, -ка—мешок. 
Кавуля—кукушка. [кл 
Кавулька—крючок, ручка пал- 
Кавун, -на—арбуз. 
Кавунник—юрговед арбузами, 
Кавуновий, кавунячий — ар- 
бузаьій. [щать. 

Кавчати, -вчу — кричать, си- 
Кав^яр, -ру—икра. 
Кав’ярник—кофейщпк* 
Кав’ярня—кофейня. 
Кав’ярняиин—относящяйся £ 
кофейням. К-е життя—ЖИЗЕЬ 
по кофейням, ресторанная 
ЖПЗЦЬ. 

Кагал, -лу — 1) евреиская^об- 
щина; 2) крикливо© србра* 
ниє, кагал; ^Б) община, груш 
па, кружок. 

КагаловйГі, кагальний—1) кь 
гальанй; 2) старшина кагала 

Каганець, -нця — І) плошка 
ночник. Каганці в очах за 
світгіли — пскрн посьшадпе* 
лз глаз. 2) полка ружейная 
3) изолятор на телеграфе; 4 
(шуіпочно) рюмва.'* 
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Каганцевий—плошечпьііі. 
Кагат, -ту—куча, ама со свек- 1 
лоіі, прикритая земяей. 

Кагла, -лй—дьімоход с заслоп- 
Каглянйй—димоходний. [кой. 
Кадження, кадіння—каждение. 
Кадило—1) кадило; 2) фимаам, 

* ладон. 
Кадйна—якорпьпі канат, конец. 
Кадити, -доку, *диш — кадить, 

курить, 
Каді(в)6, -довба — 1) большая 
кадка; 2) квасильний чан; 
3) дуплистий пень, 

Кадка *— 1) бочка; 2) большоіі 
чан в винокурне* 2) жер но- 
вой футляр. 

КаднйЙ—димний, закоптелий. 
Кадовбина—прорубь- 
Кадрі[е]ль, -ли, -ля—кадриль, і 
Кадуб, -ба, см. Кадівб* 
Кадук, -ка — 1) род болезни; 

2) дьявол, чорт. 
Кажан, -на — летучая мишь. 
Каз,- -зу—бешеяство. | 
Казальниця — амвон, кафедра. , 
Казан, -на—котел, 
Казанина—1). котел, котщхшко; | 

2)^ говоренье. 
Казанник—котеяьщик. ! 
Казання, казань, •ни — 1)'го¬ 
ворено е; 2) ироповедь; 3) 
сказано е. 

Казати, *жу, -жеш — 1) гово¬ 
рить; 2) ириказнвать, ведеть; 
Не кш\і (кажи не) палити 
вогню—не вели (вели не) за- 
жпгать огня. Вам казано— 
вам велено. 3) на щось—на¬ 
зивать что-нб. [У нас ка¬ 
жуть на гарбуз—кабак), 

Казатися—говориться. Кажете** 
ся—говорится. 

Казенний—казенний. і 
Казати, -жу, -зиш— 1) пска- 
жать, портить; 2) приводить 

в бешенство; -СЯ—1) беснть- 
ся; 2) проказить. 

Казіїшя—беснованле. 
Казка—1) сказка; 2) скаЗ, На 
вашу казку — на схаз&няоо 
вами (я отвечу). За вашою 
Казкою — по вашим словам. 

Казковий—сказочний. 
Казна—1) казна; 2) деньгіґ. 
Казюка— 1) козявка; 2) змея 
Кайдани,-нів—кандалн, окови, 
цепи, колодко. [дали. 

Кайданки, -нок—ручнне кан- 
Кайданник, -ка — кандальнпк. 
Кайдання, -ня—(соб,) кандальї. 
Кайлак, -ка—обрубок дерева. 
Кайло—кирка. 
Кайстра,' -ри—мешок. Попа¬ 

сти в писану К-ру—иопасть- 
ся, как кур во що. 

Кака, -ки—1) (детск.) пспражнс 
нпя; 2) все дурное, но чи сто е, 
грязиое. Ваше—к., а наше 
цяця—(все) ваше бокала ва¬ 
ше цаца. 

Какати—испра^княться. 
Каки (детск.), см. Канати. 
Кал, -лу—1) грязь. Посадив 
на к* КОГО—поставпл в без- 
внходное положенню 2) кал 
помет. 

КалабалиКі -кув—1) суматоха, 
кутерьма; 2)впштгрет, сіїесь. 

І<а[о]лабіня, калабйтина и ка- 
лаоуха—лужа, топкое место, 

Калаверці, -ців—сапогд с от- 
воротамп. 

Кілавур, -ра — 1) караул; 2) 
(мсжд.) караул! 

Каламайка ткань) коломенка. 
Каламар, -ря — 1) черішдьннца; 

2) пузмрек. 
Каламитний, см. Каламутний- 
Каламіт, -та —1) смутьян; -} 
рад- -ту—ссора, раздор; ему* 
та, цош.іение. 
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Каламутити,-мучу, -тиш—му- 
ТОТЬ, возмущать; -СЯ—1) (о 
еоде) мутиться; 2) возму- 
щаться, беспокопться, трево- 
жвгться. 

Каламутний—1) мутний, взба- 
ламученний; 2) смутним. К. 
час—смутное время. 

Каланнця—яма, ящик для из- 
Каланник-^бедняк. (вести. 
Калантарнти—налякать громко. 
Калатайло, калатало, -ла — 
колотушка, колокольчлк из і 

'І$ерева, ^ * | 
Калатання—стук, стучанле. І 
Калатати, калатнути—І) у що 

-*-^5ить, колотить, ударить; | 
2) до чого — стучать, стук¬ 
нуть; 3) звонить; 4) хлоно-, 
тать, биться; б) молотить, 
во развязиваа епода; 6) кого ] 
•^•тевелііть, тормошвть. 

Калач, -ча-1) калачу 2) дет- 
ская игра. 

Калачик—ремешок у ярма. 
Калачити—стучать, брепчать. 
Калачник — пекарь, калачник. 
Калган, -ну (распи)—калган. 
Калганівка, калганка— настой¬ 

ка па калгане. 
Калганбвнй-^калгановьій. 
Калданй, -нів—места о остат- 
Камл прошлогодней трави. 

Кадека, -ки—надим. 
Календар, -ря—календарь. ! 
Каденик і -ка—1) жлеб с калп- 
Яшзнмн ягодами; 3) (муж. 
илія) Калинник. 

Калило — 1) грязь; 2) пачкун. 
Калина — 1) (раст.) калина; 

2) девствениость. К. ламати 
^-терять девственность. 3) 
Назвапие вола или корови 
темнойг масти; 3) собака, 
овца с бельши пятнишкамя. 

Калинина—калиново© дерево. 

Каламутити— Ка люх 

Калинівка—настойка на кали не. 
Калинник—1) ппрог с калп- 

вою; 2) кнсель из калини. 
Калита, -ти—1) мешок с день- 

гами; 2) лепешка, смазанная 
медом. 

Калитка—кошелек (для денег). 
Каліво—куст картофеля. 
Каліка—калека,инвалид. Я к-ою 

—(стал) калека, 
Калікуватий—уродливий, с те- 
леснимп недостатками, увея- 
тай. * [иековерканное. 

Каліцтво—1) увечье; 2) ч.-нб. 
Каліч, -чи (соб.)—1) калека; 2) 

все искалеченное, испорчеїл- 
Калічений—искааеченшліі. [ное. 
Калічити, -лічу — 1) у почить, 
калечить; 2) уродо ват ь, пска- 
жать, извращать. Калічити 
мову—коверкать язик, -ся— 
увечпться. 

Калічка, -ки—1) ум. от калі¬ 
ка; 2) -темного калека яли 
маленький калека; 3) кривая 
ручка на косо вище; 4) род 
с’едобного гриба. 

Калічний—унечішй. 
Калія, -ліі— индпго, синяя кра- 
КалкЙЙ—грязвии. |ска. 
Калмйчити — смачпвать снопьі 

в жид кой гляне. [ний. 
Кал(ь)ний—грязний, испачкац- 
Кал(ь)но, нар.—грязно. 
Каломут, хм. Каламут* 
Калугир, -ря—модах. 
Калювати (оріхи)—калпть (оре- 
Калюжа, -жі—яужа, грязь, [хи. 
Калюжити—1) делать лужи; 2) 

пачкать;-ся—купаться в луже-. 
Калюжний —болотистий, гриз¬ 

ни й, нечистий. 
Калюка — грязища. 
Калюх, -ха—1) кишка (тол- 

стая); 2) желудок молочного 
ягненка їїяя теленка. 
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КалюхаТИЙ—вигнутий паружу. 
К-2 пилка—поперечная пила, 
с вигнутой стороной с зу- 
бьями. 

Каляння — маравье, пачкаеье. 
Каляріпа—(расш.) кольраби. 
Калярувати, -рую—яолировать 

гребенку. 
Каляти — 1) пачкать, мзрать, 

грязнпть; 2) испражнаться. 
Кальвинець, -нця, кальвин, 

-на—кальвпнист. [ский.; 
Ка львівський — кальвпнист-' 
Кальма—кайма. 
Кальний—грязньш, нечистий. 
Кальник—хлебная лепешка. 
Кально, кар.—грязио. і 
КаманаКі -Ка—капюшон. 
Камата—процент, лихва. | 
Камаші, -шів—гамати. | 
Каменйця — 1) каменеая по-. 

стройка; 2) (расш.) костяопка. 
Каменіти, -нію—каменєть, ока- 
меневать. 

Каменоруб, -ба—каменотес. 
Каменування, -ня — избпение 

камоямп. ^ [камнямп. 
Каменувати, -ную — побивать 
Каменяр, -ра—каменолом. 
Каменярня - каменоломня. і 
Каменярський—жшнеломов. 
Каменистий, см. Каменистий. 
Камилавка—камилавка, 
Камилйки, -ків— обрезки по- ' 
дошпенной кожи, 

Камізелок, -яка, камізелька, 
-ки—жилет. 

Камізел(ь)ковий и камізельча- 
НИЙ—жилетний. 

Камінець, -нця—1) камешек; 
2) косточка плода. 

Камінний—каменншй. !| 
Каміння, -ня (соб.)—1) камнп^ 

2) жернова. 
Камінюка—камееище. [камни, 1 
Каміїпоячя, каміняччя,-чя»(со(?.) 
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Камінь, -меня—1) камень. Сто¬ 
яти, як у камені—стоять 
как окаменелому. Млиновий 
к.—жернов. Синій к. — мед- 
ньій купорос. 2) драго денний 
камень; 3) род.-меню (соо.) — 
камни. 

Камка—головной женский убор. 
Камка, камха—мореная трава. 
Камрат, -та—товариш. 
Камса—мелкая мореная риба. 
Кам’яний—каменями. 
Кам’янистий—каменистий. 
Кам’яниця—1) каменное строе- 
ние; 2) замок. 

Кам’янйчний—принадлежащиіі 
^ каменяому зданпю» замковий. 
Кам’янйще, -ща—каменоломня. 
Кам’яніти, см. Каменіти. 
Кам’янка—1) банная печь для 
паров; 2) камеяная посуда; 

. 3) (раст.) костлника; 4) шоссе. 
Кам’янщйнин—житель города, 

замка. 
Канава—1) канава, ров; 2) ка- 
Канал, -лу — канал. (нал. 
Каналія, -ліі—каналья. 
КанальськиЙ — І) канальокпіі; 
пл у то в ской, шельмовекпй: 
2) тяжельїй, каторжний. К-з 
праця—каторжний труд. 

Канапа, канапка—диван. 
Канарейко,-ка, канарок,-рка— 

Самед-канарейка. 
Канарка—канарейка. 
Канархати—1) петь на клиросе; 

2) бормотать невнятно, в нос, 
Канархйст, -та—клпрошаиив. 
Канати, -маю—гпбнуть. [чок 
Кандзюба, -би—кривизна, крю* 
Кандйба—кляча, [редничать. 
Каидйбити, -блю, -бнш — ска- 
Каїїдійка—мпска с вогнутьімн 
краями. 

Кандьор, -ру—жидкая кашида* 
Канона—пушка. 
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Кантабал, -лу, кантабас, -су— 
роя оп’янягогцвго наиптка. 

Кантар, -ру—1) узда, недоуз¬ 
док; 2) род небольших вееов, 
безмен. 

Кантарка—уздечка, недоуздок. 
Канудитн, -дить—тошнить. 
Канун, -ну—мед, которьій ва- 

рят к храмовому празднику. 
Канупер, канупір, -перу — 

іраст.) калуфер. 
Канути—і) капать, течь. Кров 
Кане—кровь точет. 2) печє- 
зать. Надії канули—надежди 
исчезлп, 3) потонуть. 

Канцур, -ра — отрепье, кусок. 
До к-а—до остатка, дочиста, 

и ьі?. 

от- 
ііи лиица, еииершенно. |рЄ 

Канцур’я, -р’я—лохмотье, 
Канчук, -ка—плоть, нагайка. 
Канюка—попрошайка. 
Канючити—кля и ч и ть. [ м ескп. 
Каня, -ні —углубденпе от ста- 
Каня, -НІ -няти—коршун. 
Канянка—(раст.) повилика. 
Капа—1) покривало, попона: 

2) капюшон. 
Капанина—І)капанпе(постояи- 
ное); 2) доход по мелочам. 

Капаийстий—весну щатьій. 
Канар, *ря—1) обедневший, об- 
вшцавший. На к. переходити 
—приходить в упадок. 2) ле- 
Седка для забивання свай. 

Капарити,-рю—1) худо долать, 
пачкать; 2) жить в пишете. 

Капарний—жалкий. 
Ка Парник — І) презренньтй; 2) 
медднтель; 3)^(за)коперщпк. 

Капати, -паю, капнути,-пну— 
капать, капнуть. 

Кчпедечка, к пелина, капелйн- 
*а~1) !/-«. от капля; 2)(кар.) 
немножечко. 

Кап(е)лйна, капелинка, капе- 
^инпчка—клпол ька. 

Капелюх, -ха—шляпа, [ками. 
Капелюха, -и—шапкас наушнн- 
Капелян, -на—капеллая. 

і Капелянець, -нця—музикант. 
Капель, -пля — наушаик у 
шапки. [мейстер. 

Капельмайстер, -стра—капель- 
Капельня—мелюзга. 
Капестра—уздечка. 
Капець, -пця—опорки, туфли* 
Капи, -пів—союзки (у сапог). * 
Капир, -ря—-мужлае. 
Капиця, -ці, см. Капець. 
Капище, -ща—каппгце. 
Капів,-пова—охотничьясобака 
Капка—1) капля; 2) крани шса. 
точка; 3) шапочка, капи. 

Калкан, -ну и -на—капкан. 
Капла(в)ух—вислоухий. 
Каплиця, -ці—часовня. 
Капло?в)ухий — 1) вислоухий; 

2) к-ха шапка—шапка с на- 
у шпиками. 

Каплун, -на—каплун. 
Каплунити, -ню, -нищ — вьіхо- 
лащпвать (птицу). 

Капля, -лі — капля. Лні к-і — 
п*и капельки. 

Капнйк, -ка — кольцо, соедп- 
няющее плуг с сго передком. 

Каповий “(о собаках) охотничп й 
Капосний-пакостпьій, вредньїй. 
дрянной. 

Капосник— пакостник. 
Капостити, -пощу, -стиш—па¬ 

костить. 
Капостіти, -тію— пакостяться, 

делаться гадким. 
Капость, -сти—пакость. На к* 

робити—на зло долать. 
Капота—верхнєє одсяниє. 
Капотіти, -почу, -типі—капать 

часто. 
Капочка, -ки—!) капелька. К-ку 

чогось — иемножко ч.-нб. 2. 
девичий годовиой убор. 
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Каправий — с гноящимися гла¬ 
вами. 

Капрал(ь), -ла[я]—капрал. 
Капро(в)6кий, см. Каправий. 
Капса, -си—кошелек. 
Капсан, -на—скаред. 
Капсель, -сля—ппстон. І 
Капся, -сі—килька. 
Каптан, -на—кафтаїї, 
Каптанка—1) род верхней коф¬ 
ти; 2) пиджак из вшбойки. 

Каптанник, ~ка—шьющий каф- 
Каптій, -тія—скряга. * [танш. 
Каптур, -ра — 1) клубок, ка¬ 

пюшон монаш.ескіш; 2) капю¬ 
шон; 3) женений головної 

Каптурник—монах. [убор. 
Капуста — капуста. На к-у 

сікти—в куски рубить. 
Капустина—кочень пли листок 

капусти. 
Капустійник, -на—горшок для 

парки капусти. 
Капустяний—1) капустннй; 2) 

к-на голова—глупец. 
Капустянка—1) кадка для ка¬ 
пусти; 2) место посадки на- 
пуетьі. 

Кап цап, -на—голяк, бедняк. 
Капцаніти—беднеть. 
Капці, -ців — опорки, туфли. 
Капшйвий—неряшлшшй, гряз- 

ншй. 
Капшук, -Ка— 1) кошелек; 2) 
прпготовпшка. 

Капшуковий—кошельковшй. 
Капщина—пошлинас наплтков. 
Кара—кара, паказание. 
Караван, -ну — 1) фургон; 2) 
траурншя дроги; 3) виноку- 
ренншй завод; 4) караван; 6) 
табун из жеребца и кобшл% 

Каразія—грубое сукно. 
Караїмка—шапка-татарка. 
Каракатії, -тІв — короткие са- 
Караку ватин -суковатьій.[погп. 

Каралуш, -ша—клин, сбиваю- 
щий плот. 

Карання, -ня—1) наказнвание; 
! 2) терзание. 
Карапудитися, -джуся, -дишся 

—І) хорохориться; 2) пу¬ 
таться. (шади). 

Карап удливи й—пугшшнй (о ло- 
Карапузка—род кругдой днем. 
Карасьча, -чати, карася,-сятк 

—карасик. 
Карати—1) наказувать; 2) пстя- 

зать. Словом к*—корить, бра- 
нить. На горлі (на горло) к. 
—продавать смертной казан, 

і -ся—мучиться, терзаться, 
і Карафа, карафка^—графин. 
Караяч,-чу {раст.)—черноклен. 
Карб, -бу — нарезка, рубец, 
метка. На к. узяти — поста¬ 
вить в счет. 

Кар ба—1) борозда; 2) зарубка, 
мета, знак. 

І Карбіс, -су—род лодки. 
Карбач, -ча—1) кнут, плеть, на¬ 

гайка; 2) патнальщпк в игре. 
Карбівка—1) нарезьівание мо¬ 
ток; 2) чеканка. 

Карбівнйк, карбівничий — 1) 
кладу щий клейма; 2) поле- 
совщпк. 

Карбіж, -жа — нарезка, мета. 
Карбованець, -нця—рубль. 
Карбований — 1) испещренньгз 

нарезками, резной; 2) изро* 
запиши, израненншіі. К-на ри¬ 
ба—вьіпотрошенная, порезан- 
ная ршба. 3) изукрашенньїй 
карнизами. 

Карболін, -ну — карболпнеум 
Карбувати, -бую — 1) долать 

парези; 2) резать, сечь; а) 
аиатомировать; 4) ставить в 

Карваш, -ша—обшлаг, [счет. 
Карвашити, -шу, -шиш — не¬ 

чисто вспахать 

■ 
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Карда — железвая щетка для 
шерсти и льна. [ловьій. 

Кардбраний—еафьяновий, коз- 
Каре[и]та —карета. [ги. 
Кари, р. кар—водовозиьіе дро-1 
Карий — карий К. кінь — гве- : 
дой конь 

Кар(0)к, -рка — затьілок, &а- 
гровок. К-а вломити — сло- 
мать шею. К-а вигинати — 
низкопоклоеничать, | 

Каркбвий—затшлочньїй. 
Карлуватий—приземистий, 
Карлюжа,*жі (общ.р.)—уродоа. 
Карлюка — крючок, загиб на 

палке. (лять.. 
Карлючити — кривить, аскрив- 
Карлючка—ум. от карлюка. За¬ 

гнути к-ку кому—задать труд¬ 
ний вопрос кому. 

Карлючкуватий—крючковатьій. 
Кармазин, -ну—сукно малино¬ 
вого цвета. [док. 

Кармазйнка —сорт красних яб- 
Кармазйнник-богатии человек. 
Кармазиновий —кармазиновий, 
малиновий. 

Кармалюк, -Ка—биллиард. 
Карман, -на и -на—1) карман; 

2) мешечек, сумочка; 3)ковш 
(з л е вато р п и й). 

Кармаш, -ша—кармаа. [денег). 
Карнавка — кружка (для сбора 
Карнавочний—кружвчний. 
Карний — 1) наказуемшй;* 2) 

^головний. 
Карність, -ности—1) наказує¬ 
мось; 2) дисдиплинпровап- 
вость, ответствеяность. 

Карно, нар.—1) наказуємо; 2) 
ответственно. [ушамн. 

Карно(в)ухий — с малеиькими 
Кароокий—кароокий. [док. 
Карпі[е|гка, -тки —носок, чу- 
Карпульці, -ців—блок з ткац- 

ком стаике. 

Ка[е]рсет, -ту — і) корсет; 2) 
жененая короткая безрукавка. 

Карта—1) четиреугольник, че-^ 
тшреугольвая плошадь, клет* 
ка; 2) листок бумаги; 3) яг- 
ральная карта; 4) билет; 
письмо; 6) указ, предписание. 

Картати, -таю, -аєш—корить, 
ви товари вать. [чатий* 

Картатий, партацький — клет- 
Картина—1) четиреугольник; 

2) небольшои листок бума¬ 
ги; 3) картина. [ний. 

Картйнуватий — четиреуголь^ 
Картівнйк—картежяик, 
Картівнйцтво—картеж. 
Картка—1) картонка; 2) акто¬ 

вая карточка, открьітое пись¬ 
мо; 3) листок книги; 4) пас^ 

Карткбвий—карточвий. [порт. 
Картник—картеяшик, 
Карт{ ів)ниця — картежнпца. 
Картоп(е)лина — картофелпна. 
Картбплище — место посадки 
каргофеля* 

Картоплі ння — нартофельние 
стобли. 

Картоп[х]ля—картофель 
Картопляк — мера картофеля. 
Картопляний — картофельвьій. 
Картопляник— 1) см. Картопли¬ 
щем 2) картофельвие оладьи. 

Карту вати, -тую — разбшзатьг 
! на полоси (о поле). 
Картуш, -ши—гпльза. 
Картяний—карточаий. 
Картяр,-ра—картежник, пгрок* 
Кару[ю]к—карюк, клей. [вод. 

! Карукарня — клееваренвьій за— 
Карукбвнй—клееварениьійм 
Карунка—позумент. 
Карчйло, -да—затьшок. [ком^ 
Карючений — склеенньїй карю^ 
Карючити, -чу—1) клеить ка-' 

рюком; 2) коробать. 
Касарня—казарма* 
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Касир, (гал.)каснєр,-ра-касенр 
Касівник, -ка—кассатор. 
Касувати, -сую, -еш-отменять, 
у ни Стежать 

Касянів рік—високосний год. 
Кат — палат, изверг. К.-ма— 

оет, не идіеется До ката _ 
очевь много. (торжвьш. 

Ката[о]ржннй —каторжник, ка- 
Катати, -Таю-1) катать; 2) ва¬ 
лить, мчаться. Катай!—вали, 
гови! о) (щкольн.) списнвать 
(во всю;) -СЯ—кататься. 

Катедра — кафедра, 
Кателик — 1) католик, 2) оре* 

тик, изувер. 
Катеіо|лицькнй, кателичий — 

1) католическид; 2) (брак.) 
еретический. 

Катервак, -ка — тетерев. 
Катеринка — 1) шарманка; 2) 

як орний ворот, брашпиль 
Катеринщик, Катеринщиця _ 
шарманщик, шарманщица 

Катехізис, -са - катехизис. 
Катир, -ра—селезень. 
Катиха—жена палача, палачнха. 
Катів, -това, -тове—принадле- 
жащий палачу. 

—мучитель ница 
Катівня, -ні—место ниток. 
Катівня—І) пьітка, истязанне; 

~) (соо.) палати 
Катівський—палачев 
Катований — пьгганнші. нзму- 

ченнмй. 
Католицтво—католи чєство 
Католицький — католпчеекнй. 
Каторга, «ги — 1) галера; 

-) каторга, 
Катрага — І) шалаш; 2) стро¬ 

пила для шатра 
Катрйнця—чорная узкая юбка 
Катування, -ня—1) наказание 

через палата; 2) іштка, астя- 
аание 

Катувати, -тую — і) казнить. 
2) питать, пстязать [заться 

Катуватися — мучиться, тер- 
кахель, -хля изразец, кафдя 
Кахельний, кахльовий, кахля- 

.^ИЙ —изразцовьш, кафельньїй. 
Ка х е л ь н и к—каф с л ь щи к. 
Кахикати, кахикнути—кашлять 
кашлянуть (кричать. 

Кахкати, кахнути — (об утке) 
Кацап,кацапка {тіренеб^*)в -рус- 
ский, -ская. 

Кацапня—соб от кацап. 
Кацапський — в.-русекий, 
Кацубнути—замерзать, засти- 
Кача, -чати—утенок. [вать 
Качалка—І) скалка для теста 

и бедья; 2) каток для ука- 
чиванпя полей. 

Качальня — каток для белья. 
Качальце, -ця —свертрк. 

* Канальці, -ців, сл. Карпульці* 
Качан, -на—1) кочень и коте* 
рьіжка капусти; 2) початок 
кукуруаи. [нем 

Качанистий - с большим коч- 
Качання — і) катанье, перека¬ 
ти ваші е (катанье белья, рас* 
кати ванне теста);* 2) соб от 
качан 

Качати, *чаю — 1) катать^ 2) 
катать белье, 3) раскатьівать 
тесто; 4) вадять в земле, -ся_ 
1) качаться; 2) кататься; 3) 
валяться; 4) колихаться. 

Качатина—утиное масо 
Качатник - по ме щеп не для уток* 
Качачий—утиний 
Каченя, -няти—утенок. 
Качиний—утояьій. 
Качка-і)утка;2) (в ткацк стаю 
\ хе) часть снаряда для мо* 
тания ниток. [ван. сьір* 

Качковал,-лу—овечий прессо* 
Качконогий —. ходящий впер©* 
Качня, -иі—Гсо&) утки. (валку 
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Каччин—прпнадлежащий утке, , 
Качуляти—ковилять. 
Каша — І) каша. Так і дурень 

каші наварить — ато всякий 
еделает. Не дасть собі в кашу 
наплювати — не даст собой 
помикать. 2) березова к, — 
розгп; 3) игра в мяч; 4) от- 
дача мяча. 

Кашель, -ШЛЮ—кашель 
Кашка—^1) раковая нли рьібьа 
якра; 2) ввутренностн пасе- 
комьіх;3) назв. разе, растенпіі. 

Кашкет, -та—фуражка 
Кашкетник—картузнпк, город- 

Ской ухарь, 
Кашкетовий—фуражечний. і 
Кашлюк, -ка—коклюш 
Кашляти, кашлянути, кашель- 

нути — кашлять кашлянуть 
Кашник—горшок для кашл. 
Кашовар, -ра—кашеварг [ство: 
Кашовар і сть, -рости—кашевар* 
Кашоварна, кашоварниця — 

кашеварка. 
Кашоварник, см. Кашовар. 
Каштан, -на—каштан. 
Каштановий—каштановий. 
Каштелян—1) кастелнн; 2) са¬ 
новник польского сената 

Ка шу ватий—каш еобразвьій. 
Каювання—деревяцние шоув- 
ти, замки. 

Каювати — рубить в дерево 
замки для связи. 

Каюк і -ка—лодка. 
Каюта — 1) каюта; 2) задняя 

часть двепровской лодки. 
Каяний—раскаявшийся. 
Каяння—раскаянпе. 
Каятися—1) каяться; 2) раскаи- 

Ватьея. [ание. 
Каяття , *тя—покаяние, раска- 
Квадра—четверть (фаза луни). 
Квадранс^-су, квадранець,-нця, 

—четверть часа. 

Квадрат, -ту — квадрат. 
Квадратовий—квадратний. 
Квадрату вати, -тую — превра* 
щать в * квадрат. 

К вакати—квакать. 
Квап, -пу — поспешвость, то* 
ропливость. 

Квапити, -плю—1) кого —то- 
ропать; 2) що до чого —со* 
вать; -ся—1) до чого — спе- 
шить, тороппться; 2) на що— 
пьститься, зариться 

Кваплення —1) торопливость, 
поспешность, 2) на що — 
прельшение чем 

Квапливий — 1) поспешньш, 
торопливий. 2) на що — 
склоавий, падкий 

Квапливість, -вости—посоещ- 
Квапливо—поспешно |вость 
Кваплятися, -ляюся, -ешея, 

см Квапитися. 
Квапний—1) спешишй, 2) охо¬ 

чий до чего; 3) соблазин- 
тельишй. 

Квапно — 1) спешао. Мені к.— 
я спешу. 2) соблазаительно 

Кварта—1) кварта, мера жид- 
І костей, 2) кружка. 
Квартал, -лу — V) четвертая 

часть; 2) квартал. 
Квартира —1) квартира; 2) фор- 
точка в окає; 3) фаза луви 

Квартовий — вместимостью в 
Одну кварту*- 

Квас, -су—1) кислота; 2) квас; 
3) закваска; 4) квашение, 

Квасець, -сця—щавель, 
І Квасиво—квашенье 
' Квасило, -ла—І) плохой, спи* 

той квас; 2) квасяще© ве- 
щество 

Квасити—1) квасить, 2) оки- 
; слять; 3) к-и губи — делать 
І кислую мину. 
Кваскуватий—кпсловатьтй 
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Кваслііна — гуща для виделкл 
овчин. 

Квасний—кислий. К-е тісто—■ 
киелое тесто, закваска 

Квасник» -кі — 1) погреб для 
квашеаних овощей; 2) кадка 
для квашення; 3) дубиль¬ 
ний чан. 

Кваснина—квашенье. 
Квасниця—дийое яблоко. 
Квасні ННЯ—закв санне. 
Квас н їсть—кислота. 
Кваси іти, -нію—киснуть. 
Квасно—кисло, [щавель. 
Квасок, -ску — І) квасок'; 2) 
Квасоля—фасоль. 
Кватнра—1) квартира: 2)окон- 
ное стекло; 3) фаза, четверть 

Кватирант—квартирант, [луни, 
Кватирантів —кдартиравтский. 
Кватирка—форточка в окне 
Кватирн ий—квартирний. 
Кватирування, -НЯ — кварти¬ 

ро ванне, стоянка. 
Кватирувати, -рую— І) квар- 
тировать; 2) стоять постоєм, 

Квацювати, -цюю—сильио на- 
мазивать жидкостью, 

Квацяти, -цяю — размазивать. 
Квач, -ча—1) мазилкз, кнсточка 
П’яний, як К. — пьян, как 
стедька. 2) (переносно) бесха- | 

■рактерний, тривка. 
Кваша — 1) вареное жидхое 
кнсло-сладкое тесто; 2) (пере¬ 
носно) плакса, І 

Квашений — кислий, скисшдщ 
Квашення—квашенпе. 
Квилйна—олач, етенание. 
Квилити, -дю—стонать. 
Квилля, -ля—І) (о людях) стон, і 

етенание, плач; 2) бон ветра.1' 
Квиль, -лю —т стон, жалобний 

# крик. 
Квит, -ту — ї) рассчет, поду- 

чение рабочішд денег; 2) І 

квитанції я, расппска в йолу 
чении; 3) запись, реєстр 

Квит, нар.—в раечете. Тайк- — 
и все, и коиец. 

Квитковий—билетньїй 
Квиток, -тка, ми квитки, -К1Е 

—билет (на вход, ироезд). 
Квікати, кв ікнути — визжать 

(о свиньях). 
Квіт, -ту—1) цветок, цвет; 2] 
цветевие, цвети. К, вики¬ 
дати .—бить в периоде цв«- 

Квітень, -тня—апрель. [теви я 
Квітйна—цветок (один) 
Квітка, р. мн. квіток —цветок 
Прип'ясти, вколоти к-ку -при* 
щепить, приколоть цветок. 

Квітковий—цветочний. 
Квітневий — апрел ьский. 
Кштний—цветущіїй. 
КвітниК|-Ка—цветиик. 
Квітнути—цвести. 
Квіт нючий—цветущий. 
Квіття* -тя—(со<5.) цвети. 
Квітувати, -тую — (о хлебньїг 

злаках) цвести. 
Квітуший—цветущий. [стий. 
Квітчаний—цветочний, цвети* 
Квітчання—убпранне цветами. 
Квітчастий — 1) цветистиіі; 2) 

(о мотериях) разноцветиий. 
Квітчати, -чаю — 1) убирать, 
украшать цветами; 2) укри¬ 
шать; -ся—украшаться цве- 

Квітючий—цветущий. [тами. 
Квічення, см. Клечання. 
Квоктати, -кчу, -чеш—1) (о на- 

седке) кдохтать; 2) (о лягушке} 
квакать глухо; 3) охать. 

Квоктуха—наседка. 
Кволий — слабин, хилий. 
Кволитися — 1) бить бодьнихг, 

хпреть; 2)жаловаться наболь. 
КБІЛІСТЬ—слабость, хялость 
Кволіти, -лію, -дієш—хворать, 

хіРреть. 

34!) Квочка— Кидальник 

Квочка, -ки — 1) наседка; 2) 
созвездие, плеяди. 

Ке, мн. кете—подай, подайте. 
Ке-лишень, кете-лиш—подай- 
-ка, подайте-ка. 

Кебеті — дарование, умение, 
способвость. 

Кебетливий, кебе[і]тний—спо- 
собнмй, даровнтьій. 

Кевкнути—екнуть. 
Кедр—кедр. 
Кедрйна—кедрово© дерево. 
Кедровий—кедровий. 
Кежінь; -еня—тяжесть, бремя. 
Ке[і]Йло* -ла—ковшль, 
Кейловий—ковьілевий. 
Келар, -ря—инок, заведиваю- 
щий монастирекпмн ,пме- 
нпями. 

Кілеп,- -па—і) чекай; 2) палка 
с рукояткой; 3) черепаха. 

Келех, -ха—1) чаша церковная; 
2) кубок, бокал. 

Келішок» -шка—рюмка: 
Келія, -ЛІ! ^—ке ЛІ! я.' 
Кельбух, тельбух — желудок 
ЖТ1 вотного. 

Кельня—1) лопатка у.'штука- 
туров; 2) каретний кузов. 

■Кемзувати—размьішлять.* 
Ке[й]иді, -ів—валевки. 
Кендюх, -ха—желудок четве¬ 
роногих животньїх. 

Кендюховий—желудочньш. 
Кеп, -па—1) дурак, глупец; 2) 
карточная игра в дурачка. 

Кепкування (З КОГО)—насмешка. 
Кепкувати, -кую (з кого, над 
КИМ)—1) насмехаться над кем; 
2) пренебрегать кем. 

Кепство—гпуп ость. 
Кепський—1) глупий; 2)^пло- 

осой, дурвой. К»а справа — 
<дело дрань. 

Кепсько—‘Худр плохо, [кавка. 
Кептар, ^ меховая безру-1 

! 

Кервавий» см. Кривавий, 
Ке[и|рея, -реї — плащ, мантид 

с капюшоном, епанча. 
Керма—руль. 
Керманич—рулевоіі, кормчий; 
Керовник, -ка (чого)—руково* 
дятел ь. [щпй. 

Керовнйчий (чі)Г0)—управляю- 
Керсетка—женская безрукавка, 
Кєрпець, -пця—лапоть. 
Кертйна, кертйця—крот. 
Кертичина, кертовиння—(е^4.) 
холмпкп, подиятьте кротом. 

Керування» -ня — управление. 
Керувати, -рую (чим)—направ¬ 
лять, управлять. 

Керунок, -нку — цаправление. 
Кесар, -ря—кесарь. і 
Кесарів» кесарський—кесарев; 

кесарский. 
Ке[й]тяг, -гу, кетях, -ху— 1) 

гроздь, кпсть; 2) метелка 
Кефалі—кефаль. [проса. 
Кешеня—карман. Чортова к,— 

чортова перечница. Гуде в 
кешем і — в карманах ветер 
свистит. 

КешенькоВИЙ—карманвий. 
Кив, -ву—кивок. 
Кивати, кивнути—Кивать» кив¬ 

нуть. К* на кого—а) подми- 
гивать кому; б) кивать на 
кого. К, до КОГО—кивать в 
сторону кого. К. патами— 
а) шлеться, шататься; б) убе-; 

КиватиСЯ—качаться. [гать, 
Кивуха — 1) любяпіал ішвать; 

2) кокетка. 
Кигикання—крикй чайки. ^ 
Кигикати, -гичу, -чеш, кигик¬ 
нути, -кну — (О чайке) кри¬ 
чать, крикнуї-ь. 

Кигйтка, кигиця, кипічка — 
чайка. 

КидальниК-рабочи^подающой 
снопи или се но. 



Кидати—Ки селмчник 

Кидати, кинути — 1) броеать, 
бросить, кидать, кинуть. К. 
собию на ліжко—бросаться в 
постель. 2) оставлять, бро- 
сать, переставать. Кинь, не 
чіпай —оставь, не трогайї 3) 
ваду — качать насосом; 4) 
кров—деяать кровопусканне; 
5) лихом об землю — забить 
горе; 6) кинути дном— взгля- 
вуть, завидеть. К* зброй — 
броеать взорн. 7) хлящем— 
броеать в беспорядке, как 
попало. 

Кидатися, кинутися — 1) бро¬ 
саться, бросптьея. Він аж ки¬ 
нувся —его передернуло.' 2) 
ДО чого, до кого—обраіцать- 
ся, обратиться; 3) у що— 
владать, вдасть; 4) (о сердце, 
пульсе) биться; б) чогб — 
отказьіваться от чего, пре- 
небрегать: Першого купця 
не кидайся—не пускай пер- 
в ого. покудатедя. 

Кидь, -ди —-расстоянпе, на ко— 
торое можно что-нибудь бро- 
Сить, о о лет (камвя, вапр.). 

Кизяк, -Ка—помет, навоз. 
Київський—кпевекпй. 
Кий, р. кия—X) поліса, трость; 

3) дубина, палка. . 
Кий, мест.—сонр. який. 
Кийовий —палочньїй. Ка- 

. рання—наказалие палками, ' 
Кйкати, -каю—1) куковать; 2) 

6жарі.) бить мяч ногой. 
Кикіть, -котя, -кіл —обрубок 
конечноети, недоразвитая ко- 
нечность. 

Никнути, -кну—1) ким—ШВНр- 
ну^ть, Оросить озедец 2) око- 

Кнла— грижа* [леть. 
Кйлавець, -вця, кйлавий —Соль- 
ной грьпкей. [вад скатерть. 

Килим, -ма—1) копер; 2) ковро- 

Килимниця—делающая коврьі; 
Кил ИМцВИЙ—ковровий. 
Кинджал, -лу—кинжал* 
Кинутися, -нуся, -нешся-^спо* 

хватиться, хватиться. 
Кипа—увалевь, толстухаі 
Кипень, -пню—виняток. 
Кипіння—ЇШПЄНЯЄ. 
Кипіти, -ПЛЮ, 3 Лш мн. *плять 

—1) кипеть; 2) волноваться. 
Ки[е]птар, -ра—меховая безру- 
Кипучий—кипучий. [кавка, 
Кип’ятік, -тку, кип'яч, *чу— 
кипяток. 

Киплячий, киплдчий—КНПШЦЦЙ 
Кирд, -ду—стадо овец. 
Кирея, см. Керея. 
Кирик, -Ка—драч(ка), шіотнич. 
ресмус; чертильник. 

Киринити—1) вскапьівать,взрьі- 
вать; 2) приводить в бесяо- 
рядок; 3) пачкать.. ^ [ньій. 

Киринний—грязніїїй, испачкан- 
Киринник — 1) беспорядочньїіі 

человек; 2) лачкун. 
Кирйнниця—1) пачкунья; 2) по- 
. мовная дохань, 
Кириння—1) беспорядочна на- 
бросадааа куча, груда; 2) 
Пачканье. 

Киркати, кйркнути — (о курсис) 
кричать, криквуть. 

Кирпйця, СЛІ. Криниця» 
Кирнйчний, см. Криничний. 
Ки рочки, -чбк—кури-короаькш 
Кирпа—1) вздернутий нос. Кг 

гнути — важничать, задирать 
нос. 2) високая прпческа. 

Кирпатий—-курносий. * [топки- 
Кнрпйч, -чу—плити навоза дяд 
Кирпичина—плитка кпрпича; 
гСирполбї, -лоїв—дерев. ВЛЛИ- 
Киса—1) мешок, кошелек, мош» 

на; 2) веревочнніі мешок. 
Киселиця—род кпселя. 
Киселйчник—сосуд для кгсе.ія. 
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Кисет, -та, кисетйна—кисет. 
Кисіль, -елю—ки сель. 
Кислий—кисльїіі. К-е молокб— 
простокваша. 

Кислиця—1) дпкое яблоко; 2) 
яблоня дичка. ~ 

Кислйччя, -чя — (сод.) ДИКИЄ 
яблопи, дикие яблокп. 

Кйсл ість—к а слота. 
Кисло—кисло. [замп. 
Кислойкий—с гноящимася гла- 
Кислйта—кислота, все кислое. 
Кислота, -тії — кпедота. К-Ю 

взятись—покриться кпсльїм, 
окиснуть. [слятина.! 

Кислощі, -щів — кислота, ки- 
Кисляк, -ка — 1) хлеб кислий; 

2) простокваша. 
Киснути—1) киснуть. К-е, як 

солбний огірбк — хничет, 2) 
додго мокнуть; 3) хандрить, 
киснуть; 4) у шийку—пьян- 

Кит, -та—кит. [ствовать. 
Кита—1) султан, перья на го- 
ловном уборе; 2) хвост ли¬ 
си цьг. 

Китаєвий—пз материп китай- 
Китайка—род материн. .[ки. 
Китайський—китайский. 
Китайча, -Чати — китайчевок, 
Китайчаний, кнтайчастий, см. 
Китаєвий* 

Кктити, кичу, -тиш — долать 
Кистп, украшать кистями. 

Китиця — 1) кисть; 2) букет 
Цветов; 3) гроздь. [сти. 

Китичний—относящшіся к ки- 
Китчастнн — украшенниіі ки- 

, СТЯМП, ‘і 
КитАх, -ха—лисий хвсст. 
Кихкати, -хкаю—хихикать, со- 

кашлпвать васмешливо. 
Киця, -ці—кошка. [шочек. 
К*ЦЯ, -цяти — маленький гор- 
Кйчера[я], -ри[і]—гора (остро- 

конечная), покритая лесом, ь 

Кисет—Кілець 

І Кичка—1) прядь льна в косе 
новобрачиой; 2) кольцеобраз- 

і ний валик под женским го¬ 
ловним убором; 3) хомутина, 
подушка вальком под клеш¬ 
нями хомута;^) пучек камнша 
для критья крьіши; 5) часть 
ворот, дверей. 

Кичматися—копаться, возиться* 
Кичувати, '-чую—корчевать. 
Кишеня, см. Кешеня. 
Кишеньковий, кишеньбвий — 
карманвий. 

Кишіти, -шу, -шйш—кпшеть* 
Кишка—1) кишка; 2) кодбаса, 

начиненная кашей; 3) красн, 
нарост иа толове индюка; 4} 
помпа, пожарвий насос. 

Кишкати, кишнути — прого¬ 
нять, прогнать птйцу криком: 
КИШ. ‘ [шек. 

Кишковий—^кишечний, пз ки- 
Кйшло—жили ще, гнездОс 
Ки пінява—густая стая, рой. 
Киюра, кияк{а)—дубинища; 
Киянець, -нця—нога с ляжкой 

в мясной туше. 
Киянин, Ак. -яни—КПЄВЛЯНІШ. 
Киянка—1) киевлянка; 4^) сто- 
дярский деревянньїй модото- 

КиянськиЙ—киевекшї, [чек. 
Киях, -ха — 1) кисть, початок 
кукуруаи; 2) метелка проса. 

Кібець, -бця—кобчик. 
Кібіт, -ту — смишленность, 

расторопность. 
Кібчити—бить, колотить. 
Ківш, р. ковша—1) совок; 2) 
плата мельнику мукою за 
помол; 3) ковш. Випити к* 
Лііха—претерпетьмного горя. 

Кіготь, -гтя—коготь. 
Кі[о]зля, -ляти—козленок. 
Кіл, р. кола—кол. 
Кілець, -льця—росток в зерне. 
К-і пускати—проростать» 



КІЛЛЯ—ТСГОТЯГа 
ш 

кілля» -ЛЯ—(соб. от кіл) кольа. 
КілбКі -ЛКа—1) колишек; 2) кол 

в цлетне; 3) деревинний 
гвоздь; 4) вешалка в виде 
кошлшка; 5)( ручка в дверях 
кресїьявских достроек. 

Кілювати, -люю — заделивать. 
Кілька, кільки, кілько, нар.— 

1) сколько; 2) несколько. 
Кількадесяти — несколько де- 

сйтков. [ний. 
Кількалітній — несколько-лет* 
Кільканадцять, кільканадцяте¬ 
ро—с верх десятка. 

Кількись, «ар.~несколько. 
Кількісний — количественниіі. 
Кількість, -кости—количество.' 
КількораЗ, нар.—неоднократно, 

. несколько раз. 
Кшькоро, нар.—несколько. 
Кільце, -ця—І) круг, дружок; 

2) звено. 
Кільчатнй—кодьцевой. 
Кільчення—пророставпе, 
Кільчитнся—проростать, 
Кімлйч,-ча— сеть для .довші 

4 г риби, 
КііОІмлик, -Ка—калмик. 
Ні [0] млицький—каямьіцкий. До 
К- загонів—нпкогда не * до¬ 
ждаться, 

Кі[о]млйчка — 1) калмичка; 2) 
курительная трубка, 

Кімлях, -лі—сетка для ловля 
Кімната—комаата. [риби. 
Кімса—кусок? ком; кусок хлеба. 
Кімлях, кімнях, -хап— комок 

слипшихся ягод, гроздь. 
Кін, р. кину — 1) ііомост, пло¬ 
щадка; 2) место игрм; 3) 

кїнці-в конце, напоследок.К. 
віку — а) оковчавие жизап; 
б) конецмнра. Дійти к-ця— 
окончить. А вже Ж Я тобі 
доїду к-ця—уж я тебя дока- 
наю. 2) конец (предмета). 
К-ці в край—безвьіходное до- 
ложение. 3) край, предеа. К. 
стола, к. села — на коацо 

Кінний—конянй. [стола, села. 
Кінийк, кіннйця—конюшня. 
Кінно—на конях. 
Кіннота —кавалерия, коншша. 
Кінцевий — конечний; послед 

нвй в конце. (ность. 
Кінцевїсть, *воети — оконсч 
Кінцівка—кончик (типогр.), по¬ 

след няя буїсва, конечн. СКіїа;:. 
в слове. 

Кінчак—меч с узклм лезвпем* 
Кінчання — 1) окончание; 2) 
оканчпванпе. 

Кінчати, -чаю, кінчити, -чу. 
-чйш—1) окавчпвать, кончать. 
кончпть; 2) добивать, К. ЩО 
—покончить с чем. 

Кінча(с)тий—остроконечньґи. 
Кінчатися, кінчитися—1) ока її 

чпваться, окон^їиться, при¬ 
ходить к концу; 2) умирать, 
умереть. 

Кінь, р. коня — конь, яошадь- 
Кінський—лошадивий, кой- 
ский, К.м’ята—полеваямята. 
К. щавель —- дикий щавель. 

Кіпнйй— грязниї. К-а дорога— 
грязная от растаявшего сно¬ 
га дорога, 

Кіпнина—кучка земля, подпя- 
. . , тая кротом, 

сцена; 4) лагерь, табор; 5) Кіпніти, -нію—таять, 
стенка в кулачних боях. ^Кніно, нар.—потеплело, Х)ТТС" 

і 

Кінва—1) деревинная кружка; 
Кінва—(соб.) лошади. [2) ведро. 
Кінець, -нця—1) конец, окон- 

чавне, закагочение. На-прй- 

пель на дворе; грязно (от рас¬ 
таявшего снега). 

Кіптіти, -ТіЮ—дьшиться. 
Кіптя[ю]га—пиль. 
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Кір, Р> кбру — корь. Хвбрий, 
слабий на к.—больной корью. 

Кірець, -рця—корец. 
Кірка—1) кожица, корка пло- 

дов; 2) сандал; 3) подбор, 
каблук. 

Кір’я, -р’я — соб. от кора. 
Кіс, р. КОсА — дрозд черньїй. 
Кісник, *Ка—1) косоплетка; 2) 

дента, вплетенвая в косу. 
Кісся, -сяти — рукоятка коси. 
Кістка—кость; косточка плода, 
К. мертва^болезнь, нарост на 

Кістковий—костяной. [теле. 
Кістяк, -Ка—1) скелет; 2) реч- 

ной ]>ак с широкими кяеш- 
Кістяннй —ко ста в ой. (нями. 
К і стйн ка—ко ста нка. 
Кістяр, -ра~—собиратель костей. 
Кість, р. кбсти—1) кость; 2) иг- 

радьная кость. 
Кіт» р. Кбту—покбт, катящееся 
Кіт, р. кота—кот, [состояние. 
Кіт, р. юту—замазка. 
Кітіп, -ря —шпаклевщик. 
Кітва, кітвиця — 1) якорь; 2) 

подручное колесо в пдуте 
КіТКа—вошка. [бев обода. 
Кітлик—горшок для кулеша. 
КІтляр, -ра—медник. 
КітниЙ—катящийся. 
Кітнйй—(о мелк. животк.) бе* 
ременний, на сносях. 

Кітбвання—замазка. 
Кітування—аамази напне. 
Кітуватп — шааклевать. 
Кітчий, см. Котячий. К. мо- | 
локб—молочай. 

Кші, рг коша—1) корзинаболь- 
*пая; 2) корзина оередвиж- , 
вая; 3) садок для риби; 4) 
Деревяшша короб в мель- і 
арце; б) лагерь, стоянка. Дати , 

К-а—прогнать, отразить. 
Зостатися на кошу — сесть, 

рак на мели. ! 

КР—рос. слово. А.. НіКОВСГ.КІЗЙ—23. 

Кір— Класти 

Кішастий—пегнй, двуцветний. 
Кішка—і) кошка, 2) неболь* 
шой якорь. 

Кішниця—сенокос. место в гор* 
Кішня—кось«)а. (еой ранніше. 
Кладіжка—укладивашш. 
Кладій,-дія, кладільник—укла» 
дьівающий снопи в скирдьг. 

Кладка—1) мостик; 2) мостки. 
Кладня, -ні—копна хлеба. 
Кладовиський-кладбищенекпй. 
Кладовнсько, кладовище—юіад- 

бище. 
Клан» -ка, см. Клоччя. 
Кла(м)цатн — щелкать зубами, 
Кландатн—упрашивать.' 
К л а нцати й—зу басти й. 
Кланці, -ців—клики зверей. 
Кланяння—поклони. 
Кланятися — кланяться, при- 

ветствовать, передавать по- 
ісюа. [пов. 

Клань, -ни—полкоппн, ЗО сао- 
Клалан, -на—клапан. 
Кла[е]паня, -ні—шляпа. 
Клапати —болтать, [шой. 
Клапастий—неукдгожпй, боль- 
Клапачка—род трещетки. 
Кл апкати—стучать. 
Клапоть, -птя—клочек, кусок. 
Клапті снігу—хлопья снега. 

КлапоухиЙ—лопоухпй. 
Клаптош—складноЙ нодс. 
Класа, -си—класе. 
Класичний—кдасспческий. 
Класний—класовий. 
Класти, -^,-деш — 1) класть. 
К. ічі на кого — остааавлц- 
вать взор па ком. 2) ставить; 
3) раскладмвать; 4) вить 
(гнездо); 5) допустить, пред- 
положить. К. вариво—солпть 
на зиму (капусту, буракп, 
о гурди). К. копу—копнить. 
К. межу — проводить межу. 
К. нитку — забрасивать ае- 
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вод. К. присіди— призивать 
прищепи. К. скирту—метать 
скнрду, стог, К. хату—от^ю- 
ить избу. К* ДО міри — мо¬ 
рять. к. У гблову—догади- 
ваться, думать, ожидать. 

Кластися, -дуся—1) бить по- 
ложепним, вдасться; 2) до- 
жпться. Кбні клалися, ЯК 
довгі—лошадп дожились во 
всю ддину. Клався на ніч— 
дожпдся спать* Клалися тіні 
—стлалпсь тени.3)готовить¬ 
ся, собираться; 4) за кбго— 
видавать себя за кого; 5) на 
КІТО — надеяться, полататься 
на кого. 

Клатати —шелестеть, стучать. 
Клацання—щеяканье (зубами). 
Клацати, -цаю, квацнути — 
щелкать, щелкпуть зубами, 
затвором. 

Клевак, -ка—1) кирка для раз- 
бив^ння глини; 2) клик 
(свппьп). 

Клеветатися—болтать, спорить.! 
Кленстуха — болтливая ияи 

свардпвая жешцина. 
Клевець, -вця—1) молоток; 2) 
модоточек для отбиванпя кос. і 

Клезцур, -ра—уведень. 
Клезнути— ударить по лицу. 
Клеїти, -сю, -еїш—клепть. 
Клей, -ею—клей, клейстер. 
Клей нб—клеймо. 
Клейнод, -да — 1) драгоцен- 

ность; 2) атрибути вдасти, 
регалпп. 

Клейтух, см. Клинтух. 
Клекіт, -коту—1) шум. КДОКО- 

танпе; 2) крик орла. 
Клек(о)тати, -чу, -чеш— 
лах) кричать. 

Клекотіти, -чу, -ТИШ—1) КЛЄКО- 
тать, бурлять, шуметь; 2) (о 
лягушках) квакать. 

Клектання, см. Клекіт 2. 
Клен, -ну, клениця,-ці—клен% 
Кленина—кленово© дерево. 
Кленбвий—кленовий. 
Клень,-ня-1) род риби;2)клен* 
Клепай до—клепальщик. 
Клепак, -кі — доска у салож- 

ника для разбивания кожи. 
Клепало, -ла — 1) кодотушка, 

било; 2) молоток для отби- 
в&ешя коси. 

Клепання — 1) кова^ие; 2) от* 
би вади е молотком коси. 

Клепати, -плю, -плеш—1) ко- 
вать; 2) отпупкать косу; 3) 
бить, звонить в колотушку; 

, 4) бцть; б) клеветать; 6) ЯЗи- 
кДм—говорить вздор. 

Клепач, -чі — 1) молоток; 2) 
клепальщик. 

Клепач ка—лопатка дот оттачи- 
вания коси. 

Клепець,-пЦя —1) см. Клепач; 
Щ род риби. 

Клепка—клепка. Не стає, немає 
третьої к-и в голові—не всо 
у него дома. Орати клепкою 
—идти наперекор. 

КЛепта[і]ти—мяого рал одно » 
тоже говорить. 

Клесачка — саполсний инстру- 
мент для разгл&яшвааия швов. 

Клесувіти,-сую—разгл вживать 
шов обуви. 

Клсць, -ця — чурбан, обрубок. 
Клеча(ль)ьий — 1) троицкий. 
К* неділя — тровцнн деш». 
К-і свята—празда, „тропцьіс- 
2) украшенний ветвямп де- 
ревьев в троицин день. 

Клечання, -ня—зелень, котор* 
украшают ясилища на *троя- 

Клешня, -ні, см. Клішня, [ну* 
Кливік, -ка—-клик. 
Клик, -ку—зов. 
Кликання—зов, призив. 

Кликати - Клопотатися ЗГ»5 

Кликати, кликнути—1) крячать, 
подавать голос; 2) кого, що— 
звать, призивать, езивать; 3) 
називать, назвать (по имеші). 

Кликнути (на КОГО)—крикнуть 
кого, позвать крпком кого. 

Кл икотатн ,-ч у ,-ч е ш—кл ектать. 
Кликотіти, -чу, -тиш — клоко- 
тать, бурлить 

Клин, -на — 1) клпн; 2) кусок 
тканп в виде треугольника; 
3) род риби. 

Клинтух, -ха—пиж. 
Кли кувати й—1) к;іинообразний; 

2) человек с одним ядром. 
Клинцювання—кллпдовка. 
Клинцювати,-цюю—1) забивать 
к.тпа; 2) набивать стену для 
обмазки глпеой. 

Клинчастий—клиновидний. 
Клипень, -п(е)ня — иодзодпий 

камедь. 
Клич,-ча—клич, лозунг. 
Клиша и клпшавий— косолапий. 
Клкшонбгий—колченогий. 
ї<лімат, -ту—кліімат. 
Кліматичний — климатический. 
Клїн, р. клбну—Проклятії о. 
Клінно, яяр.-кланяяоь; покорно. 
Кліпа, кліпка, ми. кліпкй, -пок 

—веко, веки. 
Кліпав[й]к а—веко глаза. 
Кліпало, см. Кліпкб* 
Кліп(к)ати — моргать, мигать, 

хлопать главами. (замії. 
Кліпко, -ка—мигающий гла- 
Клітина и клітковина—кдотка 

(медиц.^ ^ 
Клітка—1) клетка; 2) у часток 

земли, 3) полоса в рисунке 
Плахті-ї. 

КлітчастиЙ—клетчатий. 
Кліть, -ти—клетка. 
Клішня—клешня. 

-їда—клещ. 
Кліщик, -ка—уховертка. 

Кліщі, -щів—1) щипци, кде- 
щи; 2) деревянний овал у 
хомута; 3) (у рака) клешнк. 

Кло, р. кла-1) ребро, грань, гро- 
бень предмета; 2) (у свиньи) 
клик; 3) росток. 

Клобук, -ка—клобук, 
і Кло Су кір, -ря—войлочник. 
Клобучанпй—войлочнид. 
Клобучина—войдок. 
Клобучі, -чів—валенкя. 
Кло бучити—делать воіідок. 
Кловак, -ка—клик. 
КлДвня — риболовний снаряд 
Клокічка — деревляний коло- 
кольчик, вошаемий скоту на 
шею. 

Клонити — 1) клонить, накло- 
нпть; 2) голову — кланять¬ 
ся; 3) на що—позивать к чему. 
К-ить на сон—одолеваетсоп. 

Клонитися — 1) кланяться; 2) 
наклоняться; 3) кривиться; 
4) к-ться голова—падает го¬ 
лова (на грудь). 

Кдопйтнся—ссо риться. 
Клбпіт, -поту, множ, клопота, 

-ті в — з або та, беспокойетво 
От мені великий к-т—а мне 
какое дело. 

Клопітливий — озабоченншй, 
печальний. 

Клопітний—1) заботливий; 2) 
(о человеке) беспокойннй,хло- 
потун, надоедливий; 3) (о де- 
ле) беспокойпий. 

КлЛпітно, пар. — беспокойно, 
хлопотно. 

Клопотати—1) беспоколть, на- 
доедоть. Не К-ЧИ мені голо¬ 
ви—не морочь голови мно. 
2) про ПО—озабачпва*?ься о 

Клопотатися — 1) про що, за 
що — заботпться о чем; 2) 
КИМ, чим—тревожиться, бес- 
покояться о ком, о чем; 3) 
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над чи^і — размьішлять; 4) 
про що, про кого—кодатай- 
ствовать о чем, о ком. 

Клопотія, -тії, см. Клопіт, 
.Клопотня, -НІ — ХДОПОТЬІ, бвс- 

покойство. 
Клопотун, -ні—хлопотун. 
Клохтіти, -чу, -ТИШ — СИЛЬНО 
кипеть. 

Кдочаннк—плетельщик сетей. 
Кл 0 ч&н ка—пряжа * и а пакяи. 
Клоччя, -чя—пакля, охлопки. 
Як з к. батіг—никудшшшй. 

Клоччяний—паклевмй. 
Клуб, -ба — 1) клубок; 2) жн. 

бедра; 3) р. -6у—клуб* 
Клубатий—широкобедрьій. 
Кл у бету вати—спиваться, свер- 

тьіваться (о черво). 
Клуббк, -бка—-клубок. 
Клуботітися—клубиться. 
Клубук» -Ка—куполообразний 

навес над гончарной печью. 
Кл у маку вати й—толковьій. 
Клумля—риболовний снаряд. 
Клунище—место, гдо стоит ри- 

га или гумно. 
Клунок, -нка—полмешка, ко- 
томка, у зел. [ница. 

Клуня—риса, гумно, овин, жпт- 
Клус, *са—рись. 
Клусувати—гнать рьісьго. 
Клюба, -би — 1) викопанное с 

корнем дерево; 2) тиски. 
Клюбачитися — 1) извиваться; 

2) сз'ерошпваться. 
Клювак, -ка — І) клюв; 2) по¬ 

лу круглое большое долото; 
3) кл о ванний плод. 

Клювати, -люю, -люєш, клю¬ 
нути— клевать, клюнуть. 

Клюга, -пі—мотаялпческий на-, 
конечник копья. 

Клюй-дерево и клюй-дуб, -ба— 
дятел. 

Клюк, междш—клюкі (клевашае). 

Клюк, -к4 — род деревянного 
крюка. 

Клюка, -ки—клюка, крюк. 
Клюкати — 1) клевать; 2) (о 
пульсе) биться; 3) вишивать, 
н’янствовать. 

Клюква, см. Ключина. 
Клюпа—1) боек, пест в аожноі 

ступе; 2) ступа, толчея 
Клюпатн—стучать. [ступе. 
Клюпач, -чк—рьічаг в ножной 
Клюс[ц]ак—кривой нож, резак. 
Клюхта—паяльнвш трубка. 
Ключ, -ча — ключ. Кипіти у 

К.—кипеть волнуясь. 
Ключа, -чІ—Деревянеьій крюк. 
Ключар ,-ря—ключник, ключарь. 
Ключина, -чйця—1) жердь; 2) 

уключи на. 
Ключиння—(со£.) уключиньг. 
Ключі вник, -ка — Березка для 

подвешиванпя кожп. 
Ключка, -ки—*1) крюк; 2) зубед. 
Ключкувати, -кую, -усш—1) за- 

путнвать хледьі (о зайде, 
лисице); 2) увертьгваться. 

Ключник, -ка—ключник 
Ключниця—ключ ница. 
Кляк, -Ка—1) залом, зарубка; 

2) межевой знак; 3) ледяная 
сосулька. 

Клякати, клякнути, прош. кля- 
К(нув), клякла—1) становпть- 
ся, стать на коленп; 2) от- 
вердевать, отвердеть. 

Кляковий—отмеченні.ій заруб- 
кой, межевшм знаком. 

Клямар, -ра—скрепа. 
Клямати—1) сту.чдть щеколдой; 

2) чавкать. 
Кляма и клям(б)ра — 1) род 
скроїш или деревянньїх тп- 
сков; 2) скоба, скрепа же- 
лезная. 

Клямка—шеколда. К. запала— 
дело копчено, аозднп уж. 
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КЛЯН НЯ—брань. 
Кляпа—старая корова. 
К ляскати, к лясну ти — 1) хло¬ 

пать, хлопнуть; 2) щелкать, 
щелкнуть. 

Клясти, кля[е]ну — 1) прокли¬ 
нать; 2) поносить, ругать. 

Клятий, клятбваний — і) про¬ 
клятий; 2) проклинаеміїїй; 
3) (переносно) упорний, з*п- 
рямий; 4} злобний, гнусішй, 

Кляття, -тя—проклятие. 
Клятьба—1) проклятие; 2) за- 

клятие; 3) клятва, зарок. Да¬ 
ти к-у—дать зарок, 4) запо- 
ведное завещаоие. 

Клйчатн — 1) стоять на коле- 
яях; 2} делать лесп. плетень. 

Клячйти — делать залом, за¬ 
рубку, межевой знак. 

Кляштор, -ра — католдческпй 
моттастьірь. 

Кльоо, -ба — пучок льва пли 
пеньки (без кострпки), 

Кльіка, см. Квочка, 
Кльбмзати — тюкать, рубпть 

(топором). 
Кльон, -ну—проклятие. 
Кльоф, -фа— кирка. [вать. 
Нльочити — (о тетереве) токо- 
^Меґ^ТИТИ, кмечу,-тиш — СМС- 
кать, примечать, соображать. 

в'МС[І)тліівнй—1) понятлпвий; 
2) наблюдатольний. 

^*с[і]тува7И—соображать, раа- 
ДУ"мьшать, смекать, повнмать. 

■'МСТЬ, -тя — 1) крестьяник, 
^лебопашед; 2) сметлпвип 
человеКї хптред. 

^«ітувати, кмітити, см. Кме- 
. «ап, -па—ткач. | ту вати, 
•хнпга— 1) книга; 2) том, часть 

3) чайка (итица). 
«Гар, -рд — кпи гоп подане д, 

. ^йижвйк, 

йигарня—книжний магазин. 

Кпигарський — книгопродавче- 
скпй. 

Книгогриз—(презрительно) кни¬ 
жник, кнпжвьій червяк. 

Книгозбірня-б иблп оте ка. [ний* 
Книжкбвнй и книжний—книж- 
Книжник^—книжник, грамотеп. 
КНИЖНИЦЬКИН — КПЕ1ЖНПЧ0Й. 
Квип, -па—1) сапожний вож; 

2) неотеса, мужлан. 
Книпити, -плю—нервйпчать. 
Книш,-ша—1) род хлеба, сма- 
занного салом или маслом; 
2) препебрежительное проз- 
вигце духовенства. 

Кнброс, -су—кабаний жир. 
Кнур, -ра — (на заводе) боров, 
Кнуруватий — похожпй на бо¬ 

рова. 
Кнурятгіна—мясо борова. 
Кнурячий — ирноадлеисащий, 

свойственнмїі борову, 
Кнюх, -ха—увалень. 
Кшохатий — бр юх астий. 
Княгиня—1) княгиня; 2) аово- 
брачная. 

Княжа , -жати—молодой князь, 
СЬІН князя. 

Княженецький—КПЯЖССКИЙ. 
Княжий—КПЯЖССКИЙ, 
Княжити—1) княжить; 2) бьіть 
женихом или исвестою. 

Княжна, княгівна, князтиа— 
княжна. 

Князівство—княже ство. 
Князівський—княжескпй. 
Князювання—княженпе. 
Князювати, -зюю — княжить, 

бить князем. 
Князь, -зя, мн. князі, -зів— 

1) князь; 2) яовобрач. жених. 
Князь(сь)кий—княжеский. Під¬ 

ходити під к.вінець—воачать- 
ся. Щоб ти під к* вінець не 
підійшла — остаться тебе в 
девках. 
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Ко—(при новел, накл.) ка. Хо- 
дй-ко, дай-ко—идп*ка,дай-кр. 

Коб, кобй —1) еслп-би, когда- 
бьі; 2) как-бм; о) пусть, 

Кбба ---капюшон. [лиш-бьі. і 
Кобеля, -ЛІ — 1) корзина; 2) 

сумка, котомка; 3) риболов¬ 
ний снаряд. [сить, 

Кобенйти, -ню — ругать, ноно- 
Кобеняк,-ка—длпнная верхняя і 

одежда с капюшоном. [ки. 
КЬбень, -еня—капюшон у бур- 
Ко[і|бець, -бця — коОчпк, род 

ястреба. 
Кобза—1) струнний музьїкаль- ! 

ний пнетрумеит; 2) рибо- [ 
жовни іі .снаряд. 

Кобзар, -ря—і) певец, акомпа- 
ипрующпй себе на кобзе; 2) 
позт. 

Кобзарство—[соб.) кобзарл. 
Кобзарити и кобзарювати — 

бьіть кобзарем. 
Кобзарський —приаадлежаїціїй ! 

кобзарю. [рем. 
Кобзарювання — битие кобза* 
Кобил а—кобила. 
Ко билина — конина, кобьідье 
мясо. 

Кобилйнець — конекпй помет. 
Кобилиця — 1) кобила, 2} род 
полевих кузне тиков. 

Кобилка—1) петля (для пуго- 
впци); 2) рм. от кобила, [нок. 

Кобили, -ляти—кобил ий лопіо- 
Кобшіярка — порода больших 
круглих слпв. 

Кобилячий—кобьшпй. 
Кббло—куст камьипа. 
Ковадло—наковальня. 
Ковалдо— молот для передви- 
женая шпал. V 

Коваленко—сьін кузнеца. 
Коваленька—наковаденка (для 
отой икїї кос) 

Ковалиха—кузнечиха. 1 

І Ковалів, -лева—кузпечгш. 
Ковалівна—дочь кузнеца. 
Ковалювати, -люю—занимать- 

ся кузнечним мастерством. 
Ко валяк , -ка — навозиий, ло- 
шадиний жук. 

Коваль, -ля — кузвек- Холбд- 
н її й к.—слесарь, 

Ковальний—для ковки употро- 
бляюсцпйся (о молотке). 

Ковальня—кузница. 
Ковальство—кузнеяество. 
Ковальський—кузнеяпий. 
Ковальчук, -ка — 1) син куз- 

ноца; 2) кузнеяпий подма- 
стсрье. 

Кований —1) подковааний. Ця 
на обидві к-а—зтой не про¬ 
ведеш, 2) окованний; 3) мо- 
щеиний; 4) чеканений. 

Кованка—кованье. 
Ковач, -ча—ковщик. 
Ковбаи, -на—1) отверстпо пе¬ 

чи, печь; 2) чурбан, обрубок 
дерева. 

Ковбанитися—валяться в грязи. 
Ковбаня — 1) котловина, яма, 

наполиенная водов; 2) яма в 
роке, море. 

Ковбасний—колбасеий. 
Ковбасник—колбасаик. 
Ковбасня—1) колбасная лавка, 

2) колбасная (фабрика). 
Ковбасника—кишка для колпас. 
Ковбйр, -ря — место на рек *, 

глубокое, с тихои водой. 
Ковбота —яма в болоте, реке. 

; Ковбур—яма в воде. 
Ковгаїї—салазки из льда плл 

заморожеиного помста. 
Кбзганка — деревинная ступім 
для толчения сала, 

і Ковдбба—озерно. 
Ковдопбйна, см. Колодовбииа* 
Кбвдра— одеяло. 

1 Ковер, -вра—1) ковер; 2)одеяло. 
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Коверза—І) раздумье, разми- 
шленпе; 2) чепуха. 

Коверзувати — 1) умствовать, 
пзммшлять, стараться; 2)при- 
вередничать, капрпзнпчать. 

Коверцбвий—ковровьій. 
Кбвзалка—каток на льду. 
Кбвзати — делать скользкпм, 

гладить, тереть; -ся—сколь- 
зпть, кататься по льду. 

Ковзелиця—гололедпца 
Ковзкий—с кольз кпи. 
Кбвзко, нар.—скользко. 
Ковзун, -ні — ползающпй ре- 
Ковзь, межд.—скользь! [бенок. 
Ковпзитися, см. Комизитися. 
Ковила—ковьіль-трава. 
Ковінька — палка с загнутим 
кондом. На руку К.—как раз 
кстати. 

КЬвляти, -ляю — пожевьівать. 
Ко(в)мір и кбвнїр, -ра—ворот- 
Ковний—ковкий^ [ник. 
Ководка—позвонок. 
Кбворот, -ту—1) коловорот; 2) 

ворота на поло пз села. 
КовпаК, -ка—колоак, шапка, 
Ковпачистнй — колпакообраз- 
аий. ^ 

Ковтати, ковтнути — глотать, 
гл от путь. 

Ковтки—1) серьгп; 2) сбпвшпе- 
ся комья шерсти. 

Ковтбк, -тка—глоток. 
Ковт(о)нути—сильно глотнуть. 
Ковтру ціновий — едоланнии 

вво«щенвой шерсти. 
Ковтун — і) колтуо; 2) сбпв- 
Шііеся в комья волоси. 

Ковтюх, -ха—карллк. 
,.ГУг — 1) петух; 2) тетерев; і 

петушье перо па шляпе, 
І*гУДула. 
Когутик, -ка—1) узелокнапс- 
ревязп спопа; 2) курок ружья; 
б) порода яблок. 

КогутіЙ, когутячий—петуший. 
Кбда (шп.)—чуб. [воде. 
КодільнйчиЙ—капатчпк прине- 
Кодкати и кодкодати — кудах- 

тать. 
Кодло— І) род, племя; 2) по 
рождение, виводок. 

Кодловатий — многосемейний. 
Кодбла —канат. 
Кодбльник — 1) канатчпк; 2) ри¬ 
бак при главвом канате не¬ 
вода. 

Кбєць,/». кбйця-клетка для кур. 
Кожаксць, -* ця—башмак, еде- 
лан. пз цельп. куска кожи. 

Кожанбк, -нка—род кожаяого 
короткого полупіубка. 

КбждиЙ, см. Кожен. 
Кбжен и кожний—кажди 3, вся¬ 

кий, К-ій свашці по ковбасці— 
всом сестрам по серьгам. 

* Кожнісінький — кажднй боа 
исключен пя. 

Кожняр, -ра—овчппнпк. 
Кожом'яка—кожевпик, 
Кожом’яцький-кожеваический. 
Кожом^цтво—кожеввиное ре¬ 
месло. 

Кожух, -ха—тулуп, шуба. 
Кожухар, -ря — портноп, шью- 
щпп кожухи. 

Кожушаний—тулуп ний. 
Кожуш(ан)ка—1) жепская шу¬ 
ба; 2) шапка-к. — гаашеа из 
овчини. 

Кожушина—тулуп легкий. 
Коза—і) коза. Туди, де кбзам 

рбги правлять—в места от- 
даленпио. 2) музикальний 
пнетрумент, волинка; 3) бур¬ 
дюк; 4) тюрьма; 5) засохшая 
сопля. Кбзи в Золоті пока¬ 
зувати—п роль щать обманчп- 
пьімп обещанпями. 

Козак, -ка — І) казак, воли, рм- 
царь; 2) танец. 
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Козаків» -нова — приаадлежа- 
щий казану. 

Козакування—казацкая жизвь. 
Козакувати—жить, бить каза- 
ком. [кпіі враз. 

Козакувати й—имеющпй казац- 
Козар, -ря—пастух коз. 
Козарка—сарай для коз. 
Козацтво—1) (сод.) казакп; 2) 

званпо казака; 3) (сод.) моло¬ 
дше люди. 

Козацький — 1) казацкпй; 2) 
рьіцарскпй, вопнскиії. К-е 
море — Черное море* К-е 
сбнце—луна. 

Козача, -чати—дитя казацкое. 
КоЗач и й—казан п ії 
Козачина — мол одо й человек, 
молоде ц. 

Козачка — 1) казанка; 2) род 
верх в ей мужской су конвой 
одеж ДІЛ. 

Козаччина—казати и а а. 
Козел, -зла—козел. 
Козеня, -няти—козлевок. 
Козинець» -нця — болезнь пе¬ 

редня X ног лошадп. 
Козиний, козйнячин—козиний. 
Козир, -ря — 1) козьірь; 2) 

картуз; 3) железная лопата; 
4) бойкші неловек. К-м сто¬ 
яти, дивитися—СТОЯТЬ В ВВІ- 

зьіваюшой позо. 
Козиритися—1) в чому—везти 

в карточной игре; 2) хоро* 
кориться* 

Козирка—картуз. 
Козирок,-рка— 1) ум. от козир; 

2) маленький козирь в кар¬ 
тах; 3) козшрек (головного 
убора); 4) картуз. 

Козиряти, -рЯН)— 1) з чбго—% 
ходить с козиря; 2) хра¬ 
бриться, козирять. 

Козйия—1) коза; 2) род духо¬ 
вого ивструмеита. 

Козій, -Зія — пазвание вола с 
расходящнмпся В сторони 
рогамп. [лунек. 

Козла, -зел — 1) козли; 2) оГ- 
Козлина — 1) козье мясо; 2) 

козья кожа. [стом. 
Козлувітий — с коротким -хво- 
Козля, -ляти—козленок* 
Козлячий—козлиний. 
Козоріз, -за — мяснпк, режу- 
щий КОЗ. 

Козуб, -ба, козубня, кбзубка— 
козубня, лубочная коробка, 
лукошко. К-ом стати — замеу - 
зяуть, с долаться твердий 

Козухна—коза. [как кора, 
Козя, -ЗЯТИ— козленок. 
Козячий—козиний. 
К6їти,-ою—делать, творить* 
Коїтися, -їться—происходпть, 
дедаться. 

Ко[ у]кіль, -кблю—сорвая трава* 
Кбко, -ка—яйцо. 
Кокоруддя — (сод.) шпшкп. 
Кбкосом, нар,—злобно, пскоса* 
КЇкот, -та, кбкотень, -тня— 
шалуп. [болтать. 

Кокотіти, -чу, тиш—лепетать, 
Коконі, -шка — петух; курпца. 
Кокбшитися—важшічать, пету- 
шиться. [вьш. 

Кокбшний — кпчлпвий, спеси* 
КДкус, -су-7-кокс. 
Колак, -ка—клик евпной. 
Колач» -ча—1) калан, крендель, 
вообще белий хлеб; 2) род 
посуди, кольцеобразная гли¬ 
няная труба с горльипком. 

Колесшіця—колесапца. 
Колесня, -ні — 1) станок для 

навода сшщ в ободе; 2) ко- 
лесная мастерская. 

Колесо — 1) круг; 2) колесо. 
Судне кблесо—^собранпо для 
решения дел (у казаков)* 

Колесувати, -сую—колесовать- 
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Колешня, -ні—1) каретний са¬ 
рай; 2) сарай для скота под 
одной кришей с хатой. 

Колй, нар. и союз — 1) когда. 
Єсть мені к! — м не не когда. 
2)веди; 3)вдруг. Йдуть, коли 
бачуть — хат а — идут, вдруг 
видах—пзба; 4) да вот. І в би, 
коли ж кема-ел-би, да вот пет. 
б) КОЛИ б—как би. 6) к* б — 
лусть, нто-б; 7) к. ось — как 
вот; 8) к. не—как; 9) колй- 
не-коли—изредка; 10)а коли, 
то—а впогда. [ниє. 

Коливання — колебанпе, кача- 
Коливати—1) колебать, качать; 

2) лдтд медленно; 3) идти де* 
валпваясь. 

Коли&о—кутья, канун. 
Кблисанка, см. Колиска* (нпо. 
Колис [х)ання—колебанве, кача* 
Колисати, -шу, -шечі — 1) ко¬ 
лихать; 2) качать в люльке; 
-ся—колихаться. 

Кслиска—1) люлька, кольїбель; 
2) сидевие рессорное в брпч- 

Колискбв ий—колибельний. [ке. 
Колись, нар.—1) когда-то, не- 
когда; 2) когда-нпбудь; 3) 
Как-то раз. 

Колихати, -хаю и -шу,-еш,ко¬ 
лихнути—1) качать, качнуть, 
колебать; 2) качать на капе¬ 
лях; -ся—1) колихаться, ка¬ 
чаться; 2) качаться. 

Колишній, колйшнійсь — про- 
шедпшй, бивший когда-то. 
Бо-зна-к.—очень даввпй. 

Колій, -дія—1) мяснпк, режу- 
Щпй свиней; 2) прозванпе 
гайдамак. 

Колїмажар, -ря — продающпй 
^мазь для колес, деготь. [пях. 
Колінкуватії—ползать на коле- 
Колін(к)уватий — коленчатшй, 

ДЗВДЛПСТЬІЙ. 

Коліно—1) колено; 2) поколе- 
ппе; 3) пзгиб (рекп и пр.); 
4) переход голоса при понии. 

Коління—КОЛ0НИ. 

Колінчастий—колепчатий. 
Колінчити—бить (коленом). 
К6лі[ьо]р, -ру — цвет. [ник. 
Колісник— 1) колеснпк; 2) плот- 
Коліснйцтво — ремесло коло¬ 

сника. 
Колісниця — колеснпца. 
Колісча, -чати, см. Коліща. 
Кодісча(С)ТНй—круглий, коле- 
Колішня—передок плуга, [сом. 
Коліща, -щати—‘Колеспко. 
Коліщатий—круглий, колесом. 
Колія — 1) колея; 2) железная 
дорога, рельси; 3) перед. 

Коло, -ла—1) круг; 2) колесо. 
Кбло, предл.—1) около, вокруг; 

2) возле, подле. К. КОГО ХО¬ 
ДИТИ—заботиться о -ком, при- 
сматривать за кем. [ка 

Колоббк, -бка—круглая лепош- 
Колобрбдйти, -джу, -диш—ку- 

ралеспть. 
Колбватиця—вертячку, веретен* 
ница (овечья болезнь). 

Колбеертень, -тня» колДверть^ 
-рти—водоворот. 

Коловий—круговой. 
Кблбворбт, -рота, -роту—1) кру¬ 

говорот; 2) см. Поворот 2; 
3) верхняя (вращающаяся) 
подушка на лередней оси 
тологя; 4) бревно для пово- 
рачпвания ветряной мель- 
нпци. 

Колода—колода, бревно. 
Коло дач — 1) большой нож, 2) 

нож, носнмиіі на поясе. 
Колоддя, -дя—(сод.) бревва. 
Колодиця — ступііца в колесе. 
Колодій, -дія—1) колесник; 2) 
понедельнпк сирвоЙ недели, 
3) большой нож. 
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Колбдка—1) колодка; 2)- обру¬ 
бок дерева, привязьіваемий 
нежонатому мужчино в по- 
недельник сирной недели; 
3) черенок у ножа, рукоять; 
4) висячий замок; 5) мн. 
-Адкй, -дАк—окови. 

КолАдник—ареетапт, 
Колодбвбина—вшбой, ухаб. 
Колбдязний—КОЛОДвЗНЬІЙ. 

Колодязь, -зя—колодец. 
Колодяччя, -чя—(соб.) бревна. 
Колоні л, -кАлу—1) коло код; 2) 

звоііок на шее корови, кози. 
Колокільце—бубенчик, 
Коломазннк, см. Колі мажар. 
Коломазь, -зи — 1) деготь; 2) 
мазь для колес. 

Коломийка—1) жительница Ко- 
домий свого округа; 2) осо¬ 
би й род песон в Заиадной 
Украйно; 3) танец (в Гали- 
дии). 

Коломийський — коломьійскпй. 
Коломия, -миї — 1) глубокий 

вибой, наполненний водой; 
2) гор Коломия. і 

Колос, -су—1) колос; 2) часть і 
коси, иаходящаяся перед ее 
кондом. Викидати «• — коло¬ 
ситься. 

Колосина, колосіння—оторван- 
ІГШ0 от стеблеіі колосья. 

Колосистий—колосистий. , 
Колоситися—колоситься. 
Колос Іти—колоситься. 
Кодбсся (соб.)—КОЛОСЬЯ. 

Колосувати — перемолачпвать 
колосья. [мятпца. 

КАдот, -Ту — ссора, спор, су- 
Коліт(в)иця — лучина, дрань. 
Колоти, кольнули — 1) колоть. 
Колоти Ачі—удрекатц уко- 
рять. 2) бодать; 3) убивать, 
заколивать; 4^ резать (сви¬ 
ней); 5) раскаливать. І 

Колотися—1) колоться, провз- 
водить уколи; 2) раскадгні¬ 
ваться. 

Колотити—1) мутить; 2) {масло) 
сбивать; 3) ссориться; 4) по¬ 
микать,* 5) расиоряжаться чем. 

Колотитися — 1) мутиться; 2) 
сбпваться (о масле); 3) бить¬ 
ся (о сердце); 4) дрожать; 
5) ссориться, брашіться, спо- 

Колотівка—мутовка. [рить. 
Колотнеча, колотня, *ні-ссора, 

спор, драка, свалка. 
Колотник —забивка, сварливий. 
Колотниця — сварливая женщ. 
Кодоття, »тя—1) закалмваное 
многих (преимуществевво о 
свинях); 2) раскальївание. 

Колотуха и колотуша —1) свар¬ 
ливая жешцнна; 2) ряжанка. 

Кблоть, -ти—(о дороге) замерз- 
шая комкамп грязь. 

Колоша—штанина. [гнвать. 
КолАшкати—тревожить, вспу- 
Колошні, -нів—тепліле штани. 
Колупання — об’езд кругом 

вместо прямой дороги. 
Кодувати — 1) идти кругом, 

пдтп по круговой лішии: 2) 
кружить, колесить, об'езжать. 

Колупати, колупнути — кови- 
рять, козирнуть. К-ло за 
серце—екауло сердце. 

КАлюватнна—щель. 
Коліоч—колючеє растепие. 
Колючий и колющий — 1) ко¬ 
лючий; 2) легко раскали- 
вающийся; 3) резкий. Колю¬ 
чі очі—прондзьівающие та¬ 
за, нагляд. [растение. 

Колючка—1) шип; 2) колюче* 
Коляда — І) рождественскиіі 
празднпк, когда поют коляд* 
кн; 2) посни в печер 25 де- 
кабря,* 3) вознаграждешіе ко¬ 
лядникам за весни. 
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Колядка—рождественск. песая. 
Колядний — рождественскиіі. 
Колядник — покшшй колядки. 
Колядування — палке колядок. 
Колядувати — петь колядки. 
КолядчаниЙ — отіюсящийся к 

колядкам, 
Коляр, -ра — 1) колесник; 2) 
мясник, режуший свиней. 

Коляса—зкипаж, коляска. 
Колястра—первое молоко пос¬ 
ле родов. 

КАлька — 1) колика, колотье; .2) 
колючка; пгла (у ежа); 3) за- 

Колький—колючий. [нова: 
КАлько, пар.—колко. 
КАльор, «ру—цвет. 
КольорАвиЙ—цветной. 
Кольпортажа — распростране- 

опе (пздапий, товара). 
Кольфарба — клеєвая краска. 
КАма—запятая. 
Командерство — начальство 

военпое. 
Командувати—1) командо вить; 

2) качальствовать; 3) распо- 
рянсаться; 4) верховодить. 

Команйця, комана, -нй — три¬ 
листник, клевер, дятлина. 

Комар, -ря—комар. 
Ко.марйстий —изобилугощий ко¬ 
марами. 

Комарів, -рева, -реве — при- 
надлелсащий, свойстценньї й 
комару. З к-ву ніжку — не- 
множко, очеиь мало. 

Комар ник — род шалаша для 
пастуха. 

Комарня--(с0сУ.) комарье. (вей. 
Комаха—1) наеекомое; 2) мура- 
Комашйна — одно иасекомое, 
один муравеіі, 

Комашитися —копошиться. 
Кома шпиця—муравейник. 
Комашня {соб.)—1) муравьп; 2) 
Нуравейнпк. 

Комедія — комодия, 
Комедіянеький—І) комедиангг- 

скпй; 2) смешной. 
Комель, -мля — толстий ко- 

нец отрубленного древесного 
ствола. ^ [вати. 

Комендерувати, см. Команду- 
Комети, нар,, см. Комігь. 
Комиз, *зу—каприз, 
Комйза — 1) см. Комиз; 2) ка- 
призньш, привередлшзмй че- 
ловек. 

Ко мизй тися, -зюся, -ЗІІШСЯ— 
капризничать, упрямпться. 

КАмин, *на—1) передняя часті* 
варистой печи; 2) димовая 
труба па к^ьішо. 

КоминАк, -нка—І) ум. от комин; 
2) цплішдр в ружье для 
ппстоиа. 

Коминотруе, *са и коминяр, -рд 
—трубочист. 

Комиш, -шу—камиш, тростнш:* 
КАмір, -ра—воротник. 
Комірне—1) квартирная плата. 
Прийняти кого в к*—орйнять 
на квартиру кого. Піти в к. 
— сделаться квартирантом. 

Комірний —кладовщик. 
Комірник—1) житель, постоя- 
лец; 2) таможенннй сборщик. 

Ко мірниця—квартирантка. 
Комірницький —1) квартнрапт- 

скпй; 2) таможенний. 
Комірчина — каморка. 
Коміть, нар. — вниз. К. голо¬ 

вою—вниз головою. 
Комблий—безрогий, 
Комонний—конний. 
КомАнНИК-всадник, кавалерист. 
КомАнниця — босплодная ко- 
КомАнно—конно. [била. 
КомАиь, -ня—конь. 
КомАра—1) кладовая; 2) лавка. 
К. зернова—зернохранплпщо, 
3) - х ранили ще . 
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Комбриги, коморуеати — жить 
на квартире. 

Комбрячнй—амбарний. 
Комочка—узелок. 
Компанієць — казак легкокон- 

ного войска в XVIII веке; 
-ський—компаеейскпй. [нля. 

Компанія — общество, компа- 
КомпануваТи-водпть компанпю, 
Комперянка—1) стебель карто- 
феля; 2) вода,в котороіі варпл- 
ся картофель. 

Комплик—обрезкп кожп, скле- 
еішие п сбптьіе в брускп. 

Компонування — 1) сочивенпе; 
2) составленле, комбишіро- 
вание. 

Компонувати — 1) соетавлять, 
еочинять; 2) вьідумивать, пн- 
трлговать; 3) комбинпровать. 

Конання, -ня — агонля, ума- 
рандо. 

Конати — 1) ум прать, кончать- 
ся; 2) мучиться. 

Конвалія^ландьіт. 
Конвой, -вою—конвой. 
Кондак—кондак. 
Кондійка — ендова, церковний 

сосуд, в котором святят воду. 
Кондрйчитися — калрпзничать. 
Кондяк, -ка—дьячок. 
Конечне[о], нар. — неггремен- 

но, нелзбежно. Не конечне— 
к во совсем, но очень. 
Конечний—непременвий, неиз- 

бежний, безотлагательвий. 
Конина — 1) лошадь, кодь; 2) 
конина. 

Конов, -ва—кружка. 
Коновал, -ла—коновал, [вала. 
Коновальство — ремесло коно- 
Коно вал ь ськ и Й—коновал ьскліі. 
Коновід, -вода — І) иродавсц 

# лошадеіі; 2) конокрад. 
Конб[і]вка—1) кружка, 2) по¬ 
ливальнії ца; 3} ведро. 

Конов’язь, -Зи — столб плн 
кольцо, к которьім привязи- 
вают лошадей. 

Конбзити, -жу, -ЗИШ — кор- 
чпть, морщить. 

Конокрад, »да—конокрад. 
КонопельниЙ—дееьковий, [ца). 
Конопельник—коноплянка (пти- 
Коноплина — стебель коноплл. 
Коноплище, -ща — место по¬ 

садки коноплл. 
Кониплі, -пель—1) конопляр 2) 

денька. 
Конопляний—конопляний. 
Конопляний, конопляр, СМ. 
Конопельник* 

Коноплястий — покритий вес¬ 
ну шкалш. 

Конотувати, -тую—замечать, 
Консистувати—стоять постоєм. 
Консоляція—угощение. 

і Конт, -ту — продовольстві!е, 
с'естние придаси. На мій к.— 
за мой счет. Та й конт—п все. 

КонтентиЙ — дово.тьний, удо- 
влетворенльїй. [держать. 

Конте(н)тувати — кормить, со- 
Конте(н)туватися — кормиться, 

^ питаться, єсть, угощаться. 
Контбсити, Кундосити* 
Конт ро версія — возражедпе (в 

судебном дроцессе). 
Копферяник—леиешка на кар- 
тофеля и сира. 

Конче, кау.—безотлагатедьно, 
непремеяно, ііменио. 

Кончина — 1) край, конец; 2) 
Конюх, -ха—конюх, [смерть* 
Конюхарити — бить конюхом. 
Конюший, -шого — конюший. 

Конюшина—клевер. 
іСон юшня—ко НЮІПНЯ. 
Коня, -нити— 1) лошовок; 2) 

плохая лошаденка. 
Коняка—лошадь. 
Конянка — лашадпннй асмет. 
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Коняр, -ра—конюх, пастух ло- 
Конярка—конюшня. [шадей. 
Конярство—коневодство. 
Конятина — лошадиное масо. 
Конячина—(презр.) лошаденка. 
Копа—1) копна хлеба (60 сно- 

пов); 2) копа-яиц (60 шт.). 
Копалина—ископаемое. 
Копальник—землекоп. 
Копальниця — кодающая жен- 
щпна. [ки. 

Копальня—копь, шахта, приис- 
Копаль(ня)ний—копальний. 
Кбпаний — викопанний, пско- 
панний. 

Копанйна-копавье постоанное. 
Копаниця—і) заступ; 2) мотн- 

га для копаепя гливи. 
Кбпанка—1) копанье, вскапи- 

вапле; 2) викопанний пру- 
дик, сажалка, колодец. 

Копання—копанме. 
Копаня, -ні — деревинная за- 

слонка к печи. [чий. 
Ко пательня й — уоердньїй рабо- 
Копати, копнути —1) копать, 
рить. К. яму під ким—подка- 

'* пиваться под кого. 2) вьша- 
пивать; 3) раскапивать, раз- 

/ рихлвть. К* ногами—бить но¬ 
гами, унижать, оттадкдвать. 

Копатися — копаться, риться. 
К. на кбго — антрнговать. 

Копач, -ча — 1) землекоп; 2) 
могильщик; 3) заостроняая 
палка. 

Копач кий—копательний. 
Колень, -пеня — аедянаа со- 

' сулька. 
Копець, -пця—1) межевой знак; 

2) *цострумент для долбле- 
нпя меду. 

Копіївка, см. Копилиця. 
Копил, -ла—1) сапожная ко¬ 

лодка; 2) столбнки, связи- 
вающне полозья с ящиком 

Коняр —Копія 

саней; 3) незаконнорожден- 
ное дитя. 

Копилити (губи)—1) оттопири- 
вать (губи); 2) (переносно) 
важничать, дуться. 

Копилитися—родить вне брака 
ребенка. 

Копйлиця — незаконная жена, 
наложница. 

Копилля, -ля (соб.)—1) сапож- 
ние колодки; 2) столбикк 
в санях. 

Копилюк, -ка — незаконнорож- 
• денний, виплодок. 
Копильчакй, -ків — род саней. 
Копирсати, копирснути—1) ко- 

вирять, ковирнуть; 2) поде- 
теть, упасть куда. 

Копнряти—ковирять, 
Копи(р)стка и копйстник — 1) 

веселка, лопатка для мета¬ 
ння теста; 2) лопаточка. 

Кбписть, -ти—клинообразньїй 
зуб в земледельч. оруди п. 

Копитаха—сорт плахти. 
Копито и копит, -та—копит. 
Копиця—1) копна трави; 2) 

куча чего-либо. 
Копичення — і) складивание, 

овали ванне в кучу; 2) скла¬ 
дивание в копни. 

Кошічнти—1) складивать, ова¬ 
ли вать в кучу; 2) склади- 
вать в копни. 

Копишитнся—копошиться. 
Копйшшік, см. Коповик. 
Копия, -пиї—пика, копье. 
Копій, -піЯ—копейка. 
Копійка и копійчина—1) ко¬ 
пейка; 2) деньги, капитал. 

Копійчаний—копеечний, стою- 
щий копейку, [копни. 

Копільннк — складивагощпй е 
Кбпіт, -поту—1) пиль (в воз- 
духе); 2) топот. 

Копія, -ПІГ—КОПЕЯ. 
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Копки ехать верхом. Дати к. 
оттрепать, побить, 

КбПНИЙ, см. Коловий. 
Копно, пар.—много. 
Копнути, см. Копати. 
Кбпня—прписк (горньїй). 
Коновий—общественннй, мжр- 
КопоЕіік,-ка—подтинник. (ской, 
Коповгіця—І) время с гребання 
копея; 2) сгребание копен. 

Коповіз, -вбзу и коповбзиця, 
см. Возовиця* 

Копотіти—стучать, топать, бе- 
жать мелкими шагами. 

Копошитися— КОПОШИТЬСЯ, 
Копра—гпой в глазах, [ник. 
Копривиик, копривняк— тр&в- 
Коптити—копять деньги, скряж- 
начать. 

Коч’як—большая копна, стог 
Кора—кора. ((сена). 
Корабель, -бля—корабль. 
Кораблевий—корабельний. 
Кораблик—І) ум. от корабель; 
. г,°ловной жепскпй убор. 
К ора леви й—коралловьїй. 
Коралі, -лів—1) короля; 2) мо- 
нпста, ожеро-тье пз корадлов. 

Кбрба—1) ручка, рукоятка; 2) 
крпношпц (техи.). 

Кордоб|в]анець, -нця—бапшак 
«з коаловой кожн. 

Кордові б [ан ,«ну—*1) еафьян, коз¬ 
ловая кожа; 2) сафьянньїїі са- 
ігої». [довий. 

Кордований — сафьянннй, коз- 
Корд би, -ну—граница, кордон. 

,Коректа -—-корр екту р а. 
Кореная Є)тн%—1) (о человехе и де- 
реве) коренастий; 2) (о дереве) 
КОрЯИСТНЙ. 

Кореневий—корневой. 
іКоретіти —1; укоренять; 2) КО- 

^ бранить, сильно ругать. 
Коренитися—укореняться, иу- 

окать корни. 

Корець, «рця—1) мера оьшучах 
тел; 2) желевньїй или дере- 
вянпий ковш. 

Корж? -ж4—род лепешки. 
Коржавий—ввооіший, жесткпй 

(о коже), [твердим, 
коржавіти—долаться жесткіш. 
Коридор, -ру—коридор 
Корииа—древесная кора. [ний. 
КОрИС(Т)НИЙ—П0ЛЄ8НИЙ, ВИГОД- 
Корйс(т)я1сть, -иости — И0ЛЄЗ- 
_ нооть. [годно, 
Корис(Т)Но, нар.—полезно, вн- 
Користування — пользованио. 
Користувати, користуватися (з 

чого)—пользоваться (чем). 
Користь, -ти—1) подьза, вьіго- 
Даі нрибиль; 2) добнча, 

Коритар, -ру - коридор. 
Коритар, -ря—коритник. 
Коритарство—виделка корит. 
Корити—1) покорять; 2) когб 
и Кому у пр екать, у корять 
кого. 

Корйтися, -рюся, -рйшея (КО* 
мУі перед ким) — подчинять- 
ся( покориться кому. 

КориТКО—коробок НіЩ жерно- 
вами, сквозь которнй виси* 
паотея зерно. 

Ко р Йти ий—кор ИТН НЙ. 
Коритнячка—ч ере пах а. 
Корито, -та—1) корито (из ко- 
торого кормят животньїх). ПІД 
к. підвернути — ододеть. 2) 
(в ручной мельнице) ларь, в 
которшй падает мука; 3) ру¬ 
сло реки, 

Коричуватий-коритообразний, 
усеянннй ритвинами. 

Корівка—1) коровка; 2) самка 
\ жука-носорога. 
Корівне, -ного—молочние про* 
Керівниця—коровппца. [дукти* 
КорІВНЯК—коровий помет. 
Корівчина—плоховатая корова 
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Коріль, -роля—кролик. 
Корінйстий—корпистиЙ, коре¬ 
настий. [ний. 

Корінний—1) корневой; 2) пря- 
Коріння (соб.)— 1) коренья; 2) 
дряности. 

Корінчастий, см, КорінистиЙ. 
КбрГнь, -пя—корень. 
Корінькивий—1) еделанннй из 
корня; 2) (о водке) настоянная 
на кореньях. 

Коркобець, -бця—радуга. 
Корковий — 1) пробочний; 2) 

с каблуками, на каблуках. 
Корм, -му—корм. 
Корма—корма. 
Кормига — иго, ярмо, вдасть, 
Під к. підгорнути—подчицить 
под вдасть. 

Кормило—кормило. 
Кормити—кормить. 
Кбрмн И й—откорм ленн шй. 
Кбрне, нар.—покорно. 
Кбрно з—саме ц-кабан. 
Кброб—род корзини, ящика из 
луба пли прутьев, 

Коробар, -ря^коробочник. 
Коробен, -бна—коробок. 
Корббка—і) род корзини из 
липового луба илп дерева; 
2) деревяішая мера, преиму- 
щественоо для сипучих тел., 

Корбва—^корова. 
Коровай, -ваю, коровасць, 

-вайця—1) свадебеий хлоб. 
К* бгати—долать коровай. 
2) блин из пшоннчной муки. 

Коровайний—прпнадлежапщй, ^ 
относящийся к караваго. 

Коровйна—корова, плоховатая 
корова. 

Коровиця—1) корова; 2) место 
торговли рогатим скотом* 

Коровий—дурман (рает.). 
Коров’як» -Ка (раст.)—царекпн 

екппетр. 

Коров’янка—коровий помет. 
Коров’яр, -ра—пастух коров. 
Коров’ярка, коров’ярня — хле& 
для коровй. 

Корбв’ячий—коровий. 
Корогва, -ви, корогбв, -гвй— 

1) зпамя; 2) церковная хо¬ 
ругви; 3) красний флаг, вна- 
менующий непорочность до¬ 
вести. 

Корогбвний — относящийся к 
знаменн, хоругви, флагу. 

Корбда—очень сучковатов де- 
рево. . [бать. 

Кор[л]одитися—жаловаться на 
Кородкий — больной, хплий, 

слабий. [к боли. 
Кородливий — чувствптельний 
Короїда—короед (насек.). 
Кброк, -рка — 1) пробка; 2> 
Королева—королева, [каблук. 
Короле(ве)нко и королевич — 
королевич. 

Королиха—жена короля. 
Королйця—королева. [екпй. 
Королів, -лева, -ве — королея* 
Королівна—королевна. 
Королівство—королеветво. 
Королівський — королевский. 
Королівщина—жалованяая ко¬ 
ролем земля. [ролом* 

Королювання—пребиванио ко- 
Королювати — бить королем. 
Короля, -ляти—маленький ко¬ 
роль, дитя-король. 

Король,-ля—король. 
Корбмисел, -сла, корбмясло— 

1) коромисло; 2) ричаг, 
Короміла — крамола, гаговор. 
Коре мол уваги — учинять заго- 
Корбна—корона, [вор.. 
Коронний—коронний, государ- 
ственпий. [ани супругоз. 

Коронбвка—венед при воача- 
Коронування—коропованле. 
Коронувати—короповать. 
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^Кброп, «па^карп сааан, 
к Лп/.по —*_ _ * 

• *■ оаоац. 

Кпрбпа, -пн, коропатниця, -ці 
коропатва, -ви—жаба. 

-Коропав[т!ий—шероховатьгй, в 
бугорках. (порода. 

Короп я (соб.)—карпи, карпован 
іКирост, -ту — корни и пр. на 
'КорЛста—чосотка. {поле. 
Кор6ста[о][я]вий — 1) чесоточ- 

ний; 2) шероховатьій. 
Короставка—больная чесоткой. 
Коростій, -тія—имеющнй че- 
сотку. [бугорлатий. 

Короетуватий — шероховатий, 
Коростяві ти, -вію—заболевать 

чесоткою. 
Ко^отати-коротать, проводить. 
Коротити—укорачпвать. 
Короткий — 1) короткий; 2) 
кратний. 

Короткість—краткость. 
•Коротко, нар.—і) коротко. К* 
жити—бить нодояговечному. 
2) кратно. 

Короткоз6р(к)ий —близорукий. 
Короткомбвність — лаконизм 
Коротконбгий — коротконогий. 
Короткорбгий — короткорогпй. 
Короту[ ю )ха —короти шка. 
Кирпатії— коізвірять, К. йчі_ 

%Угорять, попрекать, 
К орпатися—копаться. 
Корса—полоз саней. 
Кортіти,кортить (когб, кому)— 

не терпиться, упорно хотеть- 
ся, подмнвать. 

КорТЯЧКН—нетерделивое, силь- 
ное жедание. 

Корч, -ча - 1) пень; 2) куст. 
Корчага—сосуд с узким гор- 

, _ ЛИШКОМ ДЛЯ водки. 
Корчак — водяная моль ница с 

наливним колесом. [стой. 
Корча[и]стий — кустпстий. гу- 
Корчемний — 1) кабацкий; 2) 
непотребнмй, непристойний. 

Кбрчити—і) корчить, гнуть; 2) 
кривить. Дурня корчити_ 
прикпднваться дураком. 

Корч[ц]шка—І) викорчеванноо 
место; 2) нижняя доска у 
колеса водяно й меяьници, 

Корчій, »чїя—судороги. 
Корч[щ]ма—корчма, кабак. 
Корчомаха — толстая кривая 

^ палка. г 
Корчування—корчеванио. 
Корчувати—корчевать. . [бе). 
Корчуватися—кустпться (о хле- 

' Корчуга, корчуля — сапи для 
перевоаки срублвпннх де- 
ревьвв. 

Кбршак, «на—коршун. 
Коряк, -ка 1) ковш; 2) плата 
мельнику мукою аа помол: 
о) см. Корець. 

Корячкуватий — кривой п со 
множеством разветвленпй (о 

Коса—коса. [дерове). 
Косак, “Ка—большой нож для 

соченая капусти. 
Косар, -ря—1) косарь, косод; 

2) стрекоза. 
Косарка жатвонпая мащвна. 
Косарювати—бить косцом. 
Косатий—с большими косами. 
Коси,р. кіс—1) волоси; 2) коси. 
Косий, -са, -се—1) косой; 2) 

(о столе) троугольпьій. ^ 
Косина—еуживаюпшйся нож. 
Косинець—1) треугольник; • 2) 
треугодьная полка в углV * 
3) треуі*. упор. 

Косиця, "НІ — крпвая апнпя, 
кривизна. 

Косити—косить. 
Косиця - 1) небольшая коса; 
% ~) (-чн.) начеси; 3) загнутоо 
перо в хвосте птици;-4) ко¬ 
сичка; 5) цветок. 

Косичити •—украшать цветамн 
или зеленью. 
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І Космак, -Ка — косми, коси, і 
Косматіи, -тія—человек в кос- 
мах. косматьій. 

Космачитися—космататься. 
Як* -чбк — крижовийК. 

Космогрудий—о волосатой гру- 
Косовий—КОСОЙ. Гдьн). 

'Косовиця сремя уборки сена. 
Косовище, -ща( Кісся, 
Косогір, -гбру—косогор.^ 
Косом, -сма — клок, 4клочок 

(перьев, шерсти 
Кособкий —косоглазий. 
Косорити—наряжать* 
Косбритися—1) заявлять пре- 

' тензаи; 2) дерзким бьіть^ 
Косорбгий—с рогами, Обращея- 

вьіми в різнив сторони. 
Костельник—католик. 
Костер, -т?а—1) сажень дров, 

куча камьшіа, 
Костнрство—лгра в костп. 
Костогриз, -за—птида* 
Костогриза, -зк — {презрг^т.) 
бедняк. (ЛЬІЙв 

Костокрилий - перепончатокри-' 
Костомар(х]а-1) большая кость, 

2) смерть. . (стниіі 
, ^остомаруватий — шпрококо- 
Костопальня—костоварка. 
Костоправ,-ва—костоправ, хп- 
Костриця—кострпка. Р[рурГ. 
Костричитися — хорохориться, 

ерошиться. [го кострики. 
Костричуватий—имеющий мно- 
Коструб, -ба—І) ястреб; 2) це- 
ряха. 

Кострубінь, -ня, кострубатий 
^-кооматий, вихрастий. 

Кострубач, «ча—вз ерошешшй. 
Костур, -ра—клюка, посох. 
Костура, -рн—нож. 
Ко[і]стяк, -ка—скелет. * 
К0[і]стянйй—костяной. 
коетьіл, -лу—костел. 
Костьбльний — костельььін. 

\. І •ф -рОС» слоан. л. Цікоаськиїї — 

Косяк—1) острий угол.-^клин; 
бревно, укрепленное меж- 

ду столбами; 3) кусок сетн,- 
■*) якорньїй канат на речвой 
лодкеІ неболншой табун 
яошадеіі, * а 

Косяка, нар.—напскось, диаго-> 
нальео. 

Кіськання—1) прпзшвание ло- 
шадеи криком: кось-кось; 2) 
(лоисади) успокай ванне, усми-. 

Котара—юрта, шалаш. (ренпе. 
Котвиця- якорь. 
Котел, -тла—1) котел; 2) дВ- 
Котелка—окалина меди.[таври. 
Котеня, -няти—котенок. 
Котсць, -тця и кбти, -тів—ка¬ 

лі ишевая загородь для лоали 
риби. | 

Котнга—воз с наносом. 
Котигорошок, -шка—і) коро¬ 

ти шка; 2) бистророворящий. 
Кбтик, «ка — і) ум. от кіт; 

2) щетка на ногах лошади; 
3) цвет верби, лози, пви; 
4) пузирьки на пруде, болоте.' 

Коліти, -чу, -тнш—катпть. 
Котитися — 1) катиться; 2) (* 

котке, о в це, зайце) рожать; 
3) (о диме, тумане) клубвть-* 

Котляр, -ра—модник. [ся. 
Котлярня^—завод (медпо-дптей- 
ний, медно-плавшіьньїй, кот- 

Кбтма—котомка. (лярний). 
Котбвий—кошачпй. 
Котолуп, -па—]) кошкодер; 2) 
разиосчик мелкпх товаров. 

Котол у п ня—жив одер на. 
Котбра—ссора, раздор, обпда. 
Котбргати—сильно дергать, те¬ 
ребить. 

Кот(6)рйй — 1) какоЙ. Дивись, 
к. гарний — смотрп, какоіі 
(из них) хорош. 2) какоіі на¬ 
будь лз несколькнх; 3) шюй; 
4) некоторьій, один, другой! 

‘Ф- щт * 



Котрийсь—Пашниця 

Котрийсь, -рась, -ресь-— 1} ка- 
кой-то, некоторьій; 2) кое-кто, 
кто-нибудь, Озивається к.— , 
отзиваются аекоторие, кго- 
нибудь из груопи. 

КотючИЙ—1) легко катащийея; 
2) (о животних) плодовитий. 

Котючка—игра в катавше япц 
Котячий —кошачай. [ний. і 
Коханець, -нця — возлюблен- 
КбханиЙ — взделбянЕШЙ, виро* 
щенний, (лий, дорогої! 

Коханий—1) лгобезнілй; 2) ми- 
Коханка—1) возлюбленная, лю* ! 
бовті ца; 2) взладеяшіая, пе* 
же яка. 

Кохання—1) любовь; 2) восии.- 
тание,взлелеивание; 3) азра- 
щиванне, разведенпе. 

Ксхастий — (о раст.) хорошо 
вирости й, вьіро щенний. 

Кохати, -хаю—1) любить (кого-1 
дибо); 2) взделенвать, взра- 
іци вать, воспптивать. ІИс 
треба дбвго к.—лес необхо- 
дкмо долго вира ти вать. 

Кохатися—і) любить друг дру¬ 
га; 2) з ким, в кому—любить 
кого; 3) в чому—занішаться 
чем с любовьго, находить 
удовольствпе в чем-либо; 41 
воспптшватьея, нежиться; 5) 
до чого — питать скяонность 
к чему-лпбо. 

Кбхля, -лі—риболовний шест. 
Коц, -ца—І) копер; 2) одеало 

ткааое. 
Поцарювати—долать коври. 
Кбцур, -ра—кот. 
Коцюба—кочерга. 
Коцюбитися, -блюся—1) арта- 

читься; 2) с’еживаться. 
Коцюрба—черемуха. 
Коцюрга—валка, кдюка. 
Коч, -ча — род фазтона, коляски. 
Кочевний—кочевой. 
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Кочедйжник — папороті! пк. 
Кочерга, -гй— кочерга. 
Кочерега, -ги—брюква. * 
Кочережник, -ка—стопка для 

кочерг, ухватов |черги. 
Кочержйлно, -на—древко ко- 
Кочет, -та и кочеть, -тя, мн, 

кочети—1) кодмшек (в плуге); 
2) уключи на (в лодке). 

Кочівник, -ка—кочевник. 
Кочбвище, -ща—кочевье. 
Кочубей, -бея—хохлатий жа- 

воронок. 
Кочування — кочевье, лагерь. 
Кочувати—1) кочевать; 2) ве¬ 

сти, препровождать. 
Кошалка, см. Кошик. 
Кошаниця—скотенний на тра¬ 

ву хлеб. 
Кошар, -ра, см. Кошик. 
Кошар( а)—сарай, загородка для 

овеп. 
Кошатина—кошачье мясо. 
Кошва,-вй (соб.)—кошкп. 
Кошик, -ка—корзина. 
Кошикар, -ря—корзинщпк. • 
Кошикарство — ремесло кор- 

зинщпка. 
Кошикарськкй —корзшнциков. 
Кошівнйця—корзина для хра- 

венпя зерна. 
Кошіль, -еля—її ручная кор¬ 

зина с кришкой; 2) корзина 
для ссипкп аернового хлеба. 

Кошка—колодезвий якорь для 
ведра. 

Кошлання —вз’ерош ивааие. 
Кошлати, -лаю, кошлатнтя, 

-чу- вз’ерошивать (волоси і. 
Кошлатий — 1) мохнатий; 2» 

вз’ерошеиний. 
Коійлатіти,-тію — еротитьсн. 
Кошмила—костри ка, лом&ііе&я 

солома. 
Кбшниця — амбарчик из хво- 

роста для кукурузи. 

Кошовий — К рач 371 

Кошо&нЙ — і) отпосящпйся к 
кошу; 2) начальник Заио- 
рожской Сечи. 

Кошт, -ту — 1) чого, на що — 
расход, издержки; 2) пждиве- 
ние, средства. К-ом ч го — 
за счет чего. Чиїм к-ом? — 

‘ за чей счет? К-ом і заходом— 
средствами п стараннями 
(такого-то). , • 

Кошт6в(и)ий, коште ВИТИЙ — 1) 
дорогоіі, денний; 2) драго- 
денний. 

Коштбвиїсть, -нести — 1) цен- 
ность; 2) драгоценность. 

Коштовно, нар*—1) денно, до¬ 
рого; 2) драгоденно. [вещь. 

Коштбвня — цевная, дорогая 
Коштувати, -тую — 1) кому, 
кого— стоить. Мене (мені) це 
дорого коштує—мне ато до¬ 
рого стоит. 2) що — пробо- 
вать (пишу). 

Кошуля—1) рубаха; 2) струпья 
на голове ребенкаь 

Кошур, -ра — водяная трава. 
Кощавий—костля&ьіЙ, 
Кбщок, -ка — собачка ружей- 

ная, спуск. 
Кояшник—скупщик птиц, 
Кпини, р. КПИН (З КОГО) — на- 

смешки, издевки. 
Кпити, кплю, кпиш, КПЛЯТЬ 

(з кого, з чого) — трунить, 
насмех&ться; -ся — 1) изде- 
ваться; 2) жеманиться. 

Кравальня, кравальниця —кро- 
ильнац доска. 

Крават, краватка—галстук. 
Кравеція, -ції—кутсрьма. 
Кравецтво— портняжество. 
Кравець, -вця—портной. 
Кравецький — иортвяжсскцй. 
Кравцівна—дочь портного. 
Кравцювати, -цюю — портвя- 

Ікить, шить. 

Кравчйха^—1) портаяха; 2) жо¬ 
на портного. 

Крагулець, -льця — 1) ястреб; 
2) род бубенчика. 

Крадемці , кар., см. Крадькома* 
Крадений —крадений. * 
Крадіж, -ежу, крадіжка — кра- 
жат воровство. 

Крадіжний —воровской. 
Крадій, -дія—вор. 
Крадіння, см. Крадіж. 
Крадиі, кар,, см. Крадькома. 
Крадючий — крадутций, норов- 
Крадькб, -ка, см. Крадій, [скоіи 
Крадькома, нар.—украдкой. 
Краєвид, -ду^—вид, пейзаж. 
Красвйй —местниа; областной. 
Краєць, -йця—кусок. 
Країна—край, страва. Рідна к* 

—родина. 
Край, -аю — І) край, конец; 

2) конец, оковчание, До-краю 
— окончательно. 3) страва, 
область. 4) рідний к.—роди¬ 
на; 5) (о хлсбе) кусок. 

Край, нар. — 1) очень, крайнє; 
2) ЧОГО—на конце, на краю, 
3) возле, о коло, при. Край 
берега—у берега.. 

Крайка—кромка. [ризонт. 
Крайнебо, -ба— яебосклон, мо- 
Крайній — крайнпй. Сказати 

к-иє слово — обругать, по¬ 
слать подальше. 

Крайчик—кончин. 
Кран, -ка—куст. ‘ 
К р а кат и—кар кать 
Краколь, -кля, см. Скраколь, 
Кракоч, -ча—тара кап. 
Кракун, -на—ворон. 
Краля — 1)королева; 2) красава¬ 
да; 3) дама (в картах). 

Кралька — (раст.) златоцвет. 
Крам, -му — І) товар; 2) хлам, 
мелкая утаарь; 3) мануфак¬ 
тура. 



Крамар—Краяння 

Крамар, -ря—куаец, торговец, 
лавояннк. 

Крамарівна—дочь торговца. 
Крамарка—торговка, давочница. 
Крамарство—торговля. 
Крамарський—торговий, і:упе- 
чесний. 

Крамарчук -*• 1) сьів торговда; 
2) незла чи тельяий торговець 
3) прпказчцк. 

Крамарювати, -рюю—1) чим— 
торгова! ь; 2) бьіть торгов¬ 
цем; 3) що — разбазаривать. 
Крам н )ииа—покупная материя. 
Крамний — лавочний, К-а ко¬ 
мора—товарний склад. 

Крамнини—лавка. 
Крамовий, см. Крамний. 
Крамплі, -лш—щетка для рас- 

чеснвашія шерсти. 
Крамплюватн—чесать шерсть. 
Крампулець,*льця—часть ткац- 

кого стаака. 
Крамувати—торговать. 
Крапати—бризгать, капать. 
Крапка—1) точка; 2) крадіжка. 
Краплистий—1) крупний; 2) в 
краплинах. 

Крапдіння — ожпжеаце {папа) 
Крапля^-капля. , 
Краповий, крапча[й]стий и 

^ краплистий—в краццнках. 
Краса, крас—красота. [вец. 
Красень, -сня и -сеня—краса- 
КрасИЬНЙ-прпдающий красоту. 
Красий — пестрий, разноцвет- 
Красило—красная краска.(ний. 
Красити —1) делать красивим, 
украшать; 2) красить, окра* 

, хпивать. 
Красїтечний—прекрасний 
Красітечно, кар.—прекрасно. 
Красіт и—красоваться. [рошп й 
КрасітниЙ—1) красивий; 2) хо- 
Краска —1) краска; 2)' цветок; 

3) цеєт на хлебних растеацях! 
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Красний — прекрасний, краси* 
ннп, хороший. К. Дівка —а) 
созвездие Деви; б) радуга; 
в) красавпда-девушка. К. ве- 

1 ^ рем'я—ведро, хорошая погода. 
Красно,-кар, — хорошо, про* 
красно, красиво. К. дякую— 
очень, весьма благодарен. 

Красноголовець, •вця—гриб 
Краснозірка — красная Крим* 

ская соль. 
Красномовець, -вця — оратор. 
красноречпвий, краснобай. 

Красиомбвність, -ности—крас- 
воречпе. 

Краснбпис, -су - калдпграфил; 
чистонисание. 

! Краснописний — каллпграфиче- 
Краснопірка—рьіба. [сквй. 
Краснюк, -ка—гриб. 
Красовитий—красивий, 
Красіля—(раст,) настурция. 
КрасотвДрний—творящпй кра- 

I Красти красть, воровать. [соту. 
Крастися — иодкрадиватьея. 
Красування— І) прасованеє; 2) 
цветеоие (о хлебах). 

Красувати, -сую, -сш — красо¬ 
ваться, цвести. 

Красуватися—1) красоваться; 
2) цоестп (о хлебах). 

Красунок, -яка—род хдебногб 
жучка. 

Красуня, -ні—красавнца. 
Крашанка—1)^пасхальноеяичко 

Iі (окрашенное);2) яйдо (курин) 
Крашснйці, -нйць — красвие 
штани у гуду лов. 

, Кращати, -щаю—1) хорошоть; 
2) улучшаться. 

Краще, нар,—лучше. 
Кращішати, см. Кращати. 
Краянин—-X) жнвуїдїщ б код це 

^ села; 2) земляк. 
Краяння, -ня—1) разрезиьті* 

1 ниє; 2) кройка. 

373 Краяти—Кривов’язий 

Краяти 1) резать, разрезивать; 
2) кроить; 3) серце — раз- 
дирать сердце. [ваться. 

Краятися—(о сердце) разрн- 
Кревне[о], пар.—усердно, рев- 
КревннЙ—кровний, [ностно. 
Кревність, -ности — родство. 
Креденець, -нця — буфет, по¬ 

судний шкаф. 
Крежити—берочь, скупиться. 
Крейда—мел. 
Крейдяний—меловой. 
Крейдянка—1) место добива¬ 
ння мелу; 2) посуда для раз- 
балтшвання мелу. 

Крекотень, -тня — крехтун, 
Кряхтун, постоянно кряхтя- 
щий человек. 

Кректати—кряхтеть. 
Креля—большая льдина. 
Кремезливий и кремс[і{зкйГ«— 

1) крепкий, здоровий; 2) 

колотить, ударить; 3) под- 
ковами звенеть. 

Кресиво, см. Кресало. 
*Креснутй—таять. 
Кривавий—кровавий. 
Кривавити—окровавлять. 
Кривавитися—окровавливаться^ 
Кривавиця — добитое тяжким 
трудом. 

Крнзавник — (раст.) деревей* 
Кривавниці ,-ць—красние буси. 
Криваво, нар.—кроваво. 

| Кривак, -ка — крнвое дерево 
(ерубленное). 

Криванжа—хромой, хромая. 
Кривда — несправедливосте 
обида. 

Кривдити—обижать. 
Кривдний — обидний, неспра¬ 

ведливий. 
Кривдно, нар.—несправедливо, 
обидно. 

твердий, неуступчпвьій. 
Кременйна—1) кусок кремня; 

2) кремнистое место. 
Кременистий—кремнистий. 
Кремінний—кремяевнй. 
Кремінь, -меню—крємень* 
Кремсати—1) обрубивать, об- 
тесивать; 2) (переносно) пло¬ 
хо, неумедо делать что. 

Крем’ях, -ха — округленяий 
кремешок. [кость). 

Крені Ль — бабка (игральиая 
Креп, -пу-^мощь, крепость. 
Кре'і пак, -ка—крепостной. 
Кре[і]пацтво — крепостное со- 
стояние. 

Кре[І пацький—крепостной, 
Кре[[ пічка—ирепостная. 
Кресак , -ка—кремневое ружье. 
Кресало—огнпво. 
Кресання—висекание огня. 
Кресаия, -ні, см. Крнсаня. 
Кресати, креснути — 1) виое- 
кать, висечь огонь; 2) бить, 

Кривду вати ся— 1) чим—оби* 
жаться на что; 2) жаловаться. 

Кривий—1) кривой, пскривлен¬ 
ий й; 2) хромой; 3) ложний, 
неправий; 4) -ве слово — про- 
таворечие. 

Кривина—кривизна. 
Кривити — 1) кривить; 2) по- 

: ступать несправедливо. 
Кривитися — 1) искривляться; 

2) гримас нипать; 3) з кбго— 
дразнить, передразнивать ко¬ 
го; 4) куди — делать пзлу- 
чину, пзгиб. 

Криво, нар,—1) криво; 2) не¬ 
впопад, ложно. 

Кризобедрий — 1) см. Криво- 
клубий; 2) (о четьіреугольнике) 
косоугольньїЙ. 

Крнвобедро, пар,—коооугольно. 
Кривобокий—искривдепнип. 
Кршшвірний — донно верую- 
щий, неправовервнй. 

Крнвов’язий—кривошеий. 
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Криво толовий — с уродливой 
ГОЛОВОІІ, 

Криводушний — несправедли¬ 
вий, бесеовестний. 

Кривоклубий—кривобедрмй. 
Кривомбвий — плохо говоря- 

^ щпй, косноязшченїї. 
Кривоніс, -нбса — кривонос, 
кривоносий. 

Кризонбгий — хромой, косола- 
Кривобкий—косоглазий. [пий. 
Кривопикий -^кривомордий. 
Крнвоплекий—кривоплечлй. 
Кривоприсяга—ложная присяга. 
Кривоприсяжний — клятвої] ро¬ 

сту пний. 
Кривоприсяжство—ложная При- 

сяга, клятвопрестуилешіе. 
Кривоп’ятнй—с крпвьгми пят- 
камн. 

Криво рітиЙ — криворотий. 
Кризоручка—криворучка. 
Кривосудцн, -ці — неправед¬ 

ний судья. 
Кривоустий, см. Криворотий* 
Кривошия, -шиї — кри вошей й 

ЧЄЛОВЄКі [хромнм. 
кривувати, -вую, -єш — бить 
Кривуля, -лі — 1) кривая, ло- 
мавая лани я или волоска, 
зигзаг; 2) каракуля; 3) кри¬ 
зо й кусок дерева; 4) хромо- 
ножкз. 

І Срнвулястий-зигзагообразний, 
Кривуляти—ї) искривлять; 2) 
храмать, ковьілять. 

Крига, -ги—плову чий лед. 
Криг нати, -наю—хиреть, охать, 

стонать. 
Криж, -жа— І ) крест; 2) кре- 

стец, поясница; 3) мера в ко¬ 
сую сажень. [утка. 

Крижав[н]ка — дикая крижная 
Крижак, -ка—1) рьщарь тевтон- 
* ского ордена; 2)с.м, Крошня. 
Крижаний—ледяной. 

Крнжа(с}тий и крижнистнй — 
широкоплечнй. 

КриЖаДтво — рьіцари тевтон- 
ского ордена. 

Крижень,-жня—крижовая утка. 
! Крижина—льдина. 
.Крижівниця—часів воза. 
Крижмо и -ма—ризки. 

; Крижовий — крестообразнтїй. 
^ К* сажень—косая сажень, 
Криж(ув)ати-1) воздвигать кре- 

стіл; 2) расппнать на кресте. 
Крижуватії ся — распинаться, 
горевать. 

Криївка—укрьітие. 
Крийма, нар.—закрьіто, вплот* 
ную. 

Крик, -ку-крпк. Криком кри- 
^ чати-—громко кричать. 
Крикливий—крикливий. 
Крикливиця — 1) кликуша; 2) 
детская оолезнь. 

Крикнява—крик многпх голо- 
Крик(о)ну'ги, см. Кричати.[сов. 
Крилас,- са—клпрос. 
Крилатий—кри латнії. 
Крйлаш, -ша — помощнпк ри¬ 
боловного атамана. 

Крилб, -ла—і) крило (птйцьі); 
2) плавник; 3) сторона, бон, 
часть (строения); 4) борт, бок 
лодки; 5) боковие полотнища 
невода. 

Крильчастий—крильчатий. 
Кримець, -мця—житель Крим*. 
Крймка —1) кримская соль; 2) 
шапка из крнмских барапшов. 

Криниця — 1) КЛЮЧ, рОДНЛК) 

источнпк; 2) колодезь. 
Кринйч(а)ний—роднпковьгй. 
•(риничовина — местность, бо- 

^ гатая ключамп. 
Крисак, -ка —оковка на конца.ч 
Крнсаня, -ні—шляпа- [оси. 
криси, -сів—1) края горшка, 
миски; 2) поля шляпи. 
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Крислатий, крисловатий — ьет- 
ввстий, ралвесистий. 

Крити — 1) крить, покривать, 
укривать; 2) окривать; 3) со- 
хранять, защищать. 

Критий —покритий, критий. 
Критик, -ка—критик. 
Критика—крити ка. 
Критикувати — критоковать. 
Критися — 1) покриваться; 2} 
чбго— окриваться, прятать- 
ся от чего; 3) з чим—окри¬ 
вать что-лпбо. 

Критичний—кратический. 
Кріітник, -ка—кровельщик. 
Криття, -тя — покров, верх 
платья. 

Криха, -хй—1) кроха; 2)малость, 
небольшое кодичество. 

Крихітка—крошка. 
Крихкий—хрупклй, ломкий. 
Крихкість — хрупкость, лом- 
кость. 

Крихко, нар,—хрупко, ломко. 
Крихта—1) крошка; 2) малость. 
Крихто брання—крохоборство 
Крицевий м крицянйй — сталь- 
Криця—сталь. [ной. 
Кричати, кріік( о)нутн -кричать, 
крикнуть. На пуп кричати— 
орать благим матом. 

Крйчма, нар.—крича. і 
Криша, -ШІ — кровля, криша. 

9<ришанець, -Нця-род пряника. 
Кришений крошепшй. Тонкч 
К. тютюн — табак мелкой 
Крошки. 

Кришеник—ломтик, кусок. 
Кришення—крошение, крошка. 
Тонкого кр.—мелкой крошки. | 

Кришильний—дробильний, ре- 
зальннй. 

Кришити—1) крошить; 2) ре- 
зать, разрезивать. 

Кришіння—дробление, язрезьї- 
ваиие ч.-д. 

Кришка — 1) ум. от криха; 2) 
кришка, покришка; 3) не- 
множко, малость. 

КрИШННЙ, см. Крихкий. 
Кришталевий—хрустальний. 
Кришталювання — кристалди- 

зацпя. 
Кришталь, '-лю—хрустадь. 
Крівця -1) ум. от кров; 2){раетЛ 

зверобоіі. 
Крів’л(я)ний, СМ. Кривавий. 
Крізь, нар.—чрез, сквозь. День 

к. день—каждмй день. 
Крізькйй —прозрачньїіі. 
Крій, -рою—крой, покрой. 
Крі[а]ль, р, кроля—кролик. 
Крім, нар.—кроме. 
Кріп, р. крбпу—(раст.) укроп. 
Кріпенннй—1) очень крепкші; 

2) очень здоровий, сильний. 
Кріп(к)енький — крепенькпй. 
Крі[е|пйти—укреплять, усили- 
Кріпитися—крешіться, [ваіь. 
К рі п ка—ку ропатка. 
Кріпкий—1) крепкий; 2) здо¬ 
ровий, сильний. 

Кріпко, нар.—1) крепко, силь-* 
но; 2) очень. 

Кріпнйй—крупний, 
Кріпость, -пости—1)свла, кре- 
пость; 2) креноеть, укрепле- 
нпе. ‘ і 

Кріпота—прочность, креп ость. 
Кріпшати—крепнуть, аелаться 
крепче. (вое). 

Кріс,р. креса—ружье (кремне- 
Крісло, -ла—І)кресло; 2) шест 

в санях от пачоза в сторону. 
Кріт, р. крота—крот, 
Кро|І]в, р. крбви—кровь. 
Крбвать, -ти—кровать, ложе, 
Кровець, -вця—X) уоежшце; 

2) приток. 
Кровожерний—кровожадний. 
Кровопивець, -впя и кровошй, 

-пія—кровопійца. 
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Кровйтіч, -чи — кровотечение. 
КровуватиЙ—многокровниіі. 
Кров’янка—1) кровь; 2) кровя- 
ная колбаса. 

Крбіти, см. Краяти. 
Крок, -ку—шаг* 
Крбква и кроквина—стропило. 
Крокіс, -кбсу — (раст.) дикий 
шафран. | чий. 

Кролячий—кроликовий, кроли- 
Крбмка—(о хлефе) кусочек. 
Кромкач, -ча—ворон. 
Кропива—крапнва. 
Кропив’яний — кранивнміі. К. 

сім’ям засипати—забранить, 
наговорить много нопреков. 

Кропив’янка—краллвник (пти- 
Кропій,-ія —кропильщпк. [ца). 
Кропити—кропить, окроплять. 
Кропкбвий—яастоянннй на ук¬ 
ропе (о водке). 

Крбсно, -на—1) рама окна; 2) (в 
столярной пиле) станок; 3) (в 
ручной мельницг) два стол- 
бика с перекладино# над жер- 
новом; 4) сшивальннй станок 
у переплетчиков; 5) ткацкпії 
станок; 6) полотно, холстпна. 

кросонки, -нбк — станок для 
ткаиья спт. 

Крот, кроть—крат, раз. Сто 
крот твоїй мамі — бранное 
вираженпе. [тах). 

Кротити—рить землю (о кро- 
Крохмаль, -лю—1) крахмал; 2) 
кисель. 

Крохмальний—крахмальний, 
Крбшня, "НІ — 1) риболовний 

Сак; 2) верх, будка довозки. 
Круг, -га—1) круг; 2) окруж- 
ность; 3) горизонт, кругозор; 
4) кружок (людей); 5) ВОЛОК¬ 

НО, пенька, камотанние на 
Дереванньїіі обруч; 6) коліо 

комплект колес для воза; 
4) гончарський—станок гоц-: 

4ара; 8) участок поля; 9) (#е- 
реносно) область. Військбвий 
круг—воєнний сонет. 

; Круг. пар.—вокруг. 
Круга в* -ва—ястреб. 
Круги, пар.% см. Круг. 
Круглий—круглий. 
Круглість, -лости—округлость, 

^ шарообразность. 
Кругліти—округляться. 
Круглобокий—круглий, шаро- 
образний. 

Кругловидий, круглолиций — 
круглолиций. 

КруглоДкий—круглоглазнй. 
Круглоті^ "ТИ, см. круглість. 
Круглотварий —круглолиций. 
Круглястий—шар о образний. 
Кругляти—пить круговую. 
Кругляччя (со4.)—бревна (не- 
распиленнне). 

Круговид, "Ду—кругозор. 
Круговий—кру ГОБОЙ. 

Кругогляд, -ду, см. Круговид* 
Кругойдучий — поворачиваю- 
щийся в виде круга. 

Кругом, нар. — 1) кругом, 
со всех сторон; 2) кругом, 
вокруг. 

Кругосвіт, -ту^ см. Круговид. 
Кругосвітній—всемирннй. 
Кружало—круг, диск. 
Кружання, -на—участили хо¬ 
роводного круга. 

Кружґанок, -нку — галлерея, 
портал. 

Кружець, -жця — катушка в 
прялке для шерстд. 

Кружина(я]—окружность. 
Кружка, -ки — часть гончар¬ 
ного круга. 

Цружкома, нар. — кружком, в 
кружок. 

Кружляти—1) кружпться, роять 
^ в воздухе; 2) пить в круговую. 
Кру[ю]к,-ка—1) крюк; 2) лоро#. 

Крукати — Кручений 

КруКаТИ—каркать. 
Крумкач, -ча—ворон. 
Крупи,р.круп,Крупів-1) крупа. 
Товкти на к.—толочь в кру¬ 
пу, в крупинки. 2) мелкий 
град; 3) икра рачья, 'икра 
селедкн. 

Крупина—зерньїгако крупи, 
Крупк[н |ИЙ—круїшстьій. 
Крупник, -ку—кашлца жидкая 

из крупи. [питчатий. 
Крупнистий — зернпстий, кру- 
Крупняк, -ча—самка селедки. 
Круподсрник-делающпй крупу. 
Круподерня — мельница для 
Круп’яний—крупяной. [крупи. 
Круп’янка — колбаса, начпнен- 

ная кашей. 
Круп’яр, -ря, см. Круподерник. 
Крутанина—1) суетая, хлопо- 

ти; 2) путаняца. 
Крутар, -ря, см. Крутій. 
Крутель, -елю — скрученная из 

соломи веревка. 
Крутень, -тня—1) пук соломи: 

2) маховое колесо (в ма¬ 
га п не). 

КрутнЙ— 1) крутоЙ; 2) сильно 
загнутий; 3) густой; 4) креп- 
кий, твердий; 5) трудний, 
неудобопроизноспмий. Круте 
сл&во—трудно произносимое 

Крутило, см. Крутіж, [слово. 
Крутити, крутнути—1) крутить, 

скручивать, свивать. К. мо¬ 
тузи—впть веревки. 2) кру¬ 
тить, вертсть. К. нбсом—бить 
недовояьньтм.З) ннтрпговать. 

Крутитися, КруТНіТГИСЯ — 1)кру- 
житься пливя; 2) вертетьсн, 
повернуться. К-тися вужем — 
виться змеей (о дороге). 

Крутиус, -са, см. Прудиус, 
Крутихвіст, -хвоста—изворот- 
лпііьпг, фальшивий человек 

Крутіж, -ежа—водоиорот, омут. 

Крутій, -тій—илут.\. У 
Крутійство—мошенвичество. 
і(рутілка—зимняя карусель на 
льду. [крутильна. 

Крутіль, -тели—канатний двор, 
Крутлішець, -вця, см. Крутіж* 
Крутнеча, -чі — вознл, суетня. 
Крутня, -ні—1) постоянвое вер- 
чение, вращенпе; 2) см. Кру¬ 
танина. 

Круто, нар. — 1) круто; 2) с 
сильним загибом; 3) густо; 

| 4) трудно, тяжело; 5) сильно, 
6) остро (о взгляде). 

Крутоберегий — с крутьши бе¬ 
регами. 

Крутобережжя, -жя — обриви¬ 
стий високий берег, 

і Крутобережисто, нар. — обри¬ 
висто. [ми берегами. 

Крутобережний—с обрьівисти- 
Крутобережно, нар.—крутобе¬ 

режно. 
Крутоббкий—обривистий. 
Крутбвина — склои, спуск. 
Крутогорий — с обривистьшк 

горами. 
Круторогий — с большими за¬ 

гнутими рогами. 
Крутоярий—овражпстий. 
Крутька, нар.—кружась. 
Крутькб—І) вертун, неігоседа; 

2) Бпхрь. 
Крухова сіль —камей ная соль. 

1 Круча, -чі — І) крутизна, об¬ 
рив; 2) глубокое место в реке. 

Кручанка, -ки—1) вдвоє сшіе- 
теиний ремешок иди прово¬ 
лока; 2) свернутие табачние 
лпетья, пропитан, настойкой. 

Кручений— 1) свернутий; 2) 
• скручеіший. К-чені сходи— 

впнтовая л ест ница. 3) прп- 
дурковатий. К. ВІВЦЯ—овца 
или баран, больная метели- 

V цею. 4) шаяун, сорванец. 
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Кручеияк, -Ка—таОак в сверну- 
ТЬІХ лпстьях. 

Кручий — воронов. К. син — 
Орапцое слово. 

Кручінка—крендель. [мелп. 
Кручія» “ЧІЇ—водоворот после 
Кручкодер, -ра — крточкотвор, 

( взяточшзк, вьшогатель. 
Круш, -ша—руда, металл. 
Крушина—1) крушина; 2) кру- 
Крушйти—сокрушать. [чина. 
Крюкяння— 1) карканье, крик 

ворон, курликанье жураалев; 
-) кваканье лягушек. 

Крюкати—каркать (о норовах), 
курликать (о журавлях), ква¬ 
кать (о лягушках). 

Крючйк, -чка—1) крючок. За¬ 
гинати, Закидати к.—заки- 
дьівать у дочку. 2) небольшой 
ворон; 3) деревинная доска 
для вьітягивания сапог, 4) 
мера водки. 

лрявчати—каркать, крячать. 
Кряж, -Жа — 1) снянвой (гор-’ 

нмй) хребет; 2) холм; 3) ствол 
дерева. Осередній к*—ствол 
з ветвях, 

Кряжйти—1) усердно работать; 
. 2) заботиться, радеть. 
Кряжу ваги—обтеснвать дерево 
цплиндрами. 

Кряк, -ка—1) см. Крак; 2) по- 
^ рода водіюй птпцьг 
Крякаі -ки—лягуш ка. 
Крякання—карканье. 
Крякати, кроту, крякнути—і) 

^ сж. Кракати 1; 2) крякать по* 
К ринути—ударить, [утішому. 
Хрятатися—бьіть занять!м, хло* 
потать. 

Кряч, -ча—жердь для повора- 
чивания бревна. 

Кряча, -чат и — утеиок. 
Крячасткй—кустнстиіі 
Крячйна— кустпк. 

Крячйстий-покритий кустама. 
Крячйтися—давать разветшіяю- 
Кряяка—утка. [щийся коревь. 
Ксьо, межд,—зов для лошадц. 
Куб, -ба—1)куб; 2)вьідодбден- 
ньпі пз дерева ку^ок. 

Кубан, -на—взятка. 
Кубанка, -ки—шапка. 
Кубара, -ри(и -ря,-і)—снаряд 
для святи я роя НЧ6Л. 

Кубаток, -тка—ком. 
Кубаття (ео<?.)—комья* 
Кубах, -ха—1) лунка, ямка для 
посадки о вошей и пр.; 2) кор* 
невпщо картофеля. 

Куба шок, -шкл — место под 
печью для аолн. 

Кублитися — гнездоться, вить 
гвездо. 

Кублище, -ща — логовнще,- 
Кублб, -ла —1) логовиїце; 2) 
гнездо; 3) (переносно) жилье. 

Кубок, -Ока—1) кубок; 2) К. на 
порох—пороховий ца. 

Куббша, -ші—верша. 
Кубрпк, -ка—1) (зоол.) Личинка; 
Кубрик—бочонок, [2) бедшіга, 
К у брити — заку поривать. 
Ку бу шка—ку 6 ьі ш ка. 
Кубцем-кубцем, нар. — преду- 
предительно, любезно. [бенкз. 

Кувакання—крик грудного ре- 
Кувакати —-кричать (о груднем 
ребенке). 

Кувальний — ковоч ний, 
Кування—]) кование; 2) ку- 

кованье кукушки. 
Кувати— 1) ковать; 2) подко- 

вивать; 3) заковивать (в це¬ 
пи); 4) чеканить; 5) наковьі- 
вагь (мельничний жернов); 

<0 кукоБать. 7) речі не- 
Дббрії — злословить. 8) ли¬ 
хо—причинять зло, врод. 

Куви|і|к, -ка—сова. 
Кувікання—крик поросенка. 
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Кувікати — ]) см. Квікати; 2) 
кричать (о сове). 

Куга, -гй—1) водное растенпе; 
2) деревявниіі поплавок; 3) 
бочоночек. 

Кугава—скалистоеуіделье;про- 
пасть, обрив. 

Кугач, -ча, см. Сич. 
Кугйк, -Ка—сова. 
Кугйкати— кричать (о сове). 
Кугівнйчий, -чого, кугівник,-ка 

—постовой на реке. 
Куделити— 1) прясть; 2) таскать 

за волоси. 
Куделитнся—ерошиться. 
Куделя, -лі — 1) шерсть, пло- 
хой лен илп пенька, приго- 
товленнне для пряжи; 2)(на- 
смешливо) шиньон. 

Кудель ний—относящийся к ку¬ 
делі. 

Кудер, -дря— 1) кудря, ЛОКОН 
(чаще мн. кудері и кудрі); 2) 
макушка, верхушка дерева 
(чаще ум. фор. кудерець, куд- 
рик, мн. кудерки, кудречки, 
кудроньки;. 

Ку дерев ий, см. Кудрявий. 
Кудерннй—кудряви й. 
Кудерявий, см. Кудрявий* 
Куди, нар.—куда. Хоч К. —хоть 
куда кругом 16. К. видко 
втікає—убегает без оглядки. 
К. Далі — а) много дальше; 
б) чем дальше. К. тобі —не 
тебе чета, где уж тебе, да¬ 
леко тебе. К. тобі, не злічи¬ 
мо—вона сколько, не счесть. 
К« твоє діло—п не питайся. 
Та к. твоє, собаче, діло—не 
твоє, евпиья, дело. 

Кудись, нар.—1) куда-то; 2) ку- 
да*нпбудь. К. та чогбсь—по 
своим надобностям. 

Кудівка, см. Куделя, 
Куділка—(раст.) хвощ. 

Куд ку Да кати—ку дахтат ь 
Кудла—1) всклскоченая голо¬ 

ва; 2) копна векяокочевой 
шерсти, пеньки. 

Кудлай,-лая—растрепка (о то¬ 
лове, о соб&ке). 

Кудлати—вз’ерошпвать. 
Кудлатий — косматьій, мохна- 
Кудлач, -ча, см. Кудлай, (тим. 
Кудля, -лі—потасовка, азбучна. 
Куд6вча[к]ти - вз’ерошивать 
Кудбю, нар.—куда, какоіі до- 
рогой. 

Кудра, -ри — кудрявая ^'лсеещ.}. 
Кудрево—кедр. 
Кудрий—пеяпстий, 
Кудря, -ряти (чаг/<С во мн. куд- 

рята)—кудрп, кудерки. 
Кудрявий—1) кудрявий; 2) пе- 
пистьій. [ток. 

Куєв, -ва— лесвон, горньїй по* 
Кужба — І) крюк, клюка; 2> 

горбун. * (горбиться. 
Кужбитися —1) крючиться; 2) 
Кужделеба—хибарка. 
Кужелина, см. Кужіль. 
Кужелити, -ся—кружпться 
Дим К-ТЬ—дьім клубитея. 

Кужівка и кужІввник, -ка — 
г род пряслпци. 
Кужіль, -жеди и-іля—кужекь' 
Дим кужілем-дьш клубами 

Кужмаркн, с.«. Кузьмірки 
Кузо[у]б, см. Козуб. 
Кузька—1) хлебний жук; 2) на* 

секомое (вообше). 
Кузьком, нар.—на корточках. 
Кузьмірки, -рок и -рків—жмур-, 

ки (игра). 
Куйиара—шапка (у черномор 
Куйовда, см. Кудла 2. (пастух.). 
Куйовдити—всклокачивать. Ві- 

„ тер к-ть пброх—ветер вздкл- 
мает, кружпт пиль. 

Кукан, -на—веревочка для на- 
низивания поиманой рьіби 



Кукати —Куля стра зза 
Кукати—]) куковать: 2) загля- 
> давать на мпг. К. кому в 
руку—сунуть кому в руку 

^ (взятку). 3) плакаться. 
Кукібний и к-бливий —1) ста- 

рательньїй; 2) опрятаьій. 
Кукіль, -колю—куколь. 
Кукільниця — куколеотборник. 
Кукільоватий—засорєньїй ку¬ 

колем посев. 
Кукббити, -блю—1) устраивать, 

создавать уют; 2) кого —за- 
ботиться о ком; -ся —1) гнез- 
дпться; 2) хозяйничать, во* 

Куко[І]вка—кукушка. [зиться. 
Куколиця—{расш.) лесвой ку- 
^ояь, ^ [ниє. 
Кукольван, -ну — ядов. раоте- 
Кукса 1) изуродованная рука; 

2) изуродованное копито* 
Куксуватіти,-тію — иметь по- 

степеїшо уродуюгцпеся руки, 
копита. 

Куку—1) (межд,) куку (о кукуш- 
* ке); 2) (дстск.) куку. ‘ К. в 
руку-сунуть в руку (взятку). 

Кукува[є]катн-кричать (о еи- 
че, поросенке, лягушке). 

Кукукати, кукукнути — куко- 
__ вать, кукукауть. 
Кукул^ -ла — кукушка-самец. 
Кукулюх, -ха—улитка. 
Кукурікання — певпе потуха. 
Кукурікати,-каю[чу], -єш[чеш]. 
кукурікнути, -ну, -неш-]) 
петь (о петухе);2) кричать по- 
петушиному. * - 

Кукурудз, -дза—шишка хвойно¬ 
го дерева. 

Кукурудза—кукуруза. 
Кукурудзайка—(зоол.) клест. 
Кукурудзіння, -ня—стеблп ку- 

курузи. 
Кукурудзяний — кукурузньїй. 
ііукуц, -ца—(зди.) новогодннй 

-\лебец, і 

Кулага —род кушааья. 
Кулай, *лая—кулачище. 
Кулакувати, -кую (кого) —бить, 
угощать ударами, мосить ко¬ 
го кулаками. 

Кулача, -чати—кулачок. 
Кулак, -ка и кулачііка—кулак. 
Кулачити—кулачить. 
Кулачки, -чок—кулачний боіі. 
Кулачний-1) кулачний; 2) вв- 
личпной с кулак. 

; Кулачник—кулачний бовц. 
Кулаччя—(соб.) кулачье, 
Кулеба, см. Куліш. 
Кулеша, -ші—кушаеье из ку* 

курузеой муки. 
Кулешінник, -ка—горшок 
Кулешір, -ра — мешалка для 
жидкой каши. 

Кулибка—род печеного хлеоа. 
Кулйдка—коврига хлеба. 
К^лик,-ка —1) кулек; 2) снопик. 
Кулик, -ка — кулик. К*ка 
вбити—споткнуться. Галуш¬ 
ки, як кулики—а) большпе 
г,; б) легко едятся, петят в 
рот галушки. 

Куликів — куликов, К. ЛІД¬ 

ІЮ верхность води, покритая 
водорослями. 

Кулитися — с’ежпваться, гнуть- 
Куліти—хромать. [ся. 

і Куліш,-ешу—жидковатая каша. 
! Кулішарник, -ка — большой 

^ горшок. 
Кулішівка—фонетическое пра- 

воппсанпе украйнского язи¬ 
ка, установленное П. Кулп- 

Кулішнйця—патронташ, [шом. 
Куля, -лі, — 1) шар; 2) пула; 
^3) ядро. 

І^уляга—І) костиль; 2) дере- 
ванная нога. (чок, 

Куляс, -са— гоечарский крю- 
КулястиЙ—шаровпдаьііі. 
Кулястра—молозиво. * 
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Куль, -ля — 1) вимолочений 
рнеп* 2) связка камьіша. 

Кульбаба — {расш.) одуванчпк. 
Кульбака—седло, 
Кульбастий — с горбпнкой. К. 
ДЗюббк—загнутий клюв. 

Кульбачитк—седлать. 
Кульбачннк, -ка — седельник, 
седельний мастер. 

Кульга 1) хромой; 2) хромая 
конечность. 

Кульгавий—хромоногий 
Кульгати—хромать. 
Кулька—1) шарик; 2) пулька: 

3) масивний глиняний кру¬ 
жок с дирой посрєдине; *4) 
род клейма; 5) особая пе¬ 
телька в оошлагах сорочки* і 

Кульковий—шариковий. 
Кульмйч, -ча—курдюк. 
Кульмичуватий — курдючний., 
Культ, -ту—культ. [вать. 
Культивувати — культпвиро- 
Культурний—культурний. 
Культурник, -ка—і) культур¬ 
ник; 2) культурний человек; 
3) член группьі, отрпцавшей 
родитическую борьбу. 

Кульчик, -ка—сережка 
Кульша, -ші—бедро. К. в стозі 

осунулась—утол стога ополз. 
Кум, -ма, мн. куми, -мів—кум. 
Куман—1) род кувшина; 2) со- 
ломенная корзина под муку, 
зерно. 1 

Куманець, -нця—колесообраз- 
_ ний графин. 
Кумання— 1) кумовство; 2) 
дружба. | 

Куматися—ку миться. 
Кумбук—1) ппхта со срублен- 

ньім в молодости вершком; 
2) крцвое дерево. 

Ку[о]медія,- -дії — 1) комодия; І 
2) театр мирнонеток; 3) курь- , 
єз, потеха. 

Ку(о]медний—1) смешной, ко¬ 
ми чесний; 2) страв в шй, чуд- 
ной. 

Ку[о]медно, нар, — !) смешно;) 
2) странно. 

Кумекати—соображать. 
Кумівстві, -ва—кумовья. 
Кумівщнна—время битви под 

^ Кумейками в 1637 г. 
Кумільга, нар.— спотикавсь, 
Кумкати—квакать. [шатаясь. 
Ку[о]мпанія и к-ланство—ком- 

пания. 
Куна[я]—2) куница; 2)-кн.ку- 
ний мех; 3) дверная скоба; 
4) железная скобка в нер¬ 
ко вном притворе, как позор- 
ньій столб; 5) место ар еста 
в) горшок (у кубанских па¬ 
сту хов). 

Кундель—овчарка (собака). 
Кундбсити—дергать, трепать. 
Куниця—1) куница; 2) кунпй 
мех; 3) викуп помещику за 
крепоствую невесту; 4) ме¬ 
те лка на каммше. 

і Кунїй и Куновий—кувиїї. 
Кунтуш,-ша—кунтуш, кафтаа. 
Кунштація, -ції — декорация, 

сц^нпчесная обстановка. 
Кунштик, -ка—впньвтка. 
Кунштбвий— художественннй, 
артпстяческпй. 

Куняти —дремать. 
Купа—1) куча, груда; 2) ку¬ 

ча, толпа; 3) значительная 
грушіа. Комашняна к. — 
муравейдик. До купи, у ку¬ 
пу—в кучу, в одно место, 
Болбтяна к.—болотная коч- 
ка. 4) связь, связность. Та¬ 
ке, що й купи не держить¬ 
ся — несуразность, бес- 
смислица. 

Купа(й)ла, -ли—сказочаов су- 
щество. 
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Купа(й)ло—1) іючь под 24 июня, 
праздняк сельской мол одеж»; 
2) чучело, у потреб днем ое там 
же; о) девушка, разцающая 
цвети там же. Зхбдилось к.— 
собпрались у частив ки того 
же празднества. 

Купа(и)ловиЙ —кудальскпй, 
Купалка—светляк, ивааов чер- 

вячок. 
Купальний — 1) купаловмй; 2) 
купальний. 

Купальник, -ка—купальщик. 
Купально [і]чка — купальская 
Купальня—купальня. [ночь. 
Купанка, купання — купанье. 
Купер, -пра, купра,-и—1) хво¬ 

сте ц, кобчик; 2) кондьі го¬ 
ловної! довязкп, 

Купервас, -су—купорос. 
Купецтво—1) торговая; 2) ку- 

печество. 
Купець, -пця — кучка, гурьба 

(см. Купцем)* [купатель. 
Купець, -пця—1) купец; 2) по- 
Купецькнй —куоеческий. 
Куп’єваха, см. Купина. 
Купило, -ла — деньгя (шутл.). 

# Немає к-ла—нечем покупать. 
Купина—1) болотная кочка; 2) 

растительноеть на неп. 
Купинястий-кустистий (о тра- 
Куп инясто, нар. —кустпсто. [ ве). 
Купитися, -плюся, -пншся — 

1), тол питься; 2) держаться 
Купівля» см. Куп ля* [кучп. 
Купільник, -ка и К-НИЦЯ -ванна 
Купленииа — купление вещи. 
Куп ля, -лі—1) купля, докупа- 
ние; 2) покупка, купленая 
вещь. 

Купляти, -ПЛЯЮ, цупити, -плй 
—покупать, купить. 

Купний —покупно її. 
Купбвакий—1) локупной. куп¬ 
лений. К-на мати — (суш- 

риє) женщипа,купившая Соль¬ 
ного ребенка для его вшздо¬ 
ровлення. 

Купочок, -чка, купочка—кучка. 
Купражити—кутвть, проспжи- 

вать и янствуя за столом. 
Купратий—широкозадьій. 
Купування—покупанне. 
Купувати, -пую, купити,-плю, 

-пиш—покупать, купить. 
Купцем, нар. — гурьбой, то;:- 

I поіі. К. купитися—тол ПИТЬ ся 
гурьбой.* 

Купцівна—купеческая донь. 
Купяюв&ти, -ціою, -сш—купе- 

чествовать. 
; Купча, -чі — купчая. 
Купча, -ати—1) купцов реСе- 

нок: 2) куп чек* 
Купчак, -ка—(бот.) гвоздика. 
Купчастий—1) кучннії, густоп; 

2) кустпстий. 
Купчасто, нар. — 1) кучно; 2) 
кустисто. 

Купчик, -ка—купчик. 
Купчик, -ка*—покупатоль. 
Купчина, -ни—кучка. 
Купчити — 1) продавать; *2) 

скучнвать; -ся — тес нить ся, 
тодпиться, собираться, ско* 
плятьсл. 

Куп’я, -я, см. Купина. 
; Кур, -ра — (зап.) петух. Кури 

піють —летухл поют. О ку¬ 
рях встати — встать с нету- 
хамп. 

Кури, —ри — 1) пьіль. Кур у 
підняти—а) поднять ішль; б) 
затеять ссору. 2) мятедь, 

Кура, -ри—1) курпца; 2) пшп*. 
К. в 6чІ летить—ПЬІЛЬ в гла¬ 
ва летпт. 

^Курай, -раю—(раст.) колючка» 
верблюжье сено. 

Куратор, -ра—1) (зап.) церков- 
аші староста; 2) попечитель. 
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Курашка — курочка. 
Курбало, -ла — 1) речная яма; 

2) омут, водоворот (на реке). 
Курбелити и к-лювати—1) ви¬ 
хриться; 2) клубиться. 

Курбель, -ли и курбельоха, -хи 
—• мятель, вьюга. Кур бели 
збивати — подьімат^ облака 
пьійи. 

Курбет, -та—дибок, дьібкп. 
Курбетити—подьшать на дьзбьі 

(о лош.). Коня К. — горячить 
догаадь. 

Курган, -ну—курган. 
Кургикати — ви зжать. К. пі- | 

сеньДк—напевать песенки. 
Курделиця и курделя —Снежная 
вьюга. [карлик. 

Курдупель, -п(е)ля—коротьіга, 
Курдюк, -ка — І) курдюк; 2) 
опухоль язика (у скотаУ 

Куревиця и куревійниця—мя¬ 
тель, вьюга. 

Курево — 1) дим; 2) копоть, 
нагар; 3) дьімящийся костер. 
То не паливо, а к* —зто не 
горпт, только димит. Забув 
Дбма к*—аабьіл дома табак. 
вообще все для курения. 

Курега—абрикос. (ри.тка 
Курець, -рця—курильщцк, ку- 
Куржан, -яа — летучал мьішь 
Курзу-верзу—тари - бари. 
Кури, -рей — мн. от кур и кура 
Куриний, см. Курячий. 
Курити, -рю, -риш, курнути, 

-ну—1) курить» курнуть; 2) 
димить; 3) пьілпть; 4) мчать- 
ся. поднпмая пиль; б) строять 

Куричка—папироса. [кури 
Курище, -ща —1) см. Курево; 

2) (е уд. на у) увсл. от курява. 
Курій, -рія—1) елі. Курець; 2) 

гермафродит куриний; 3) ев- 
ройскии мясннк, рожущий 
стиду# 

Курашка—Куропіння 

Курінний—шалашньїй. Отаман 
Курінний — (часто только 
курінний) — начальник части 
завороженого войска 

Куріння—1) куренпе; 2) каж- 
денне, воскурение. 

Курінь, -еня — 1) шалаш; 2) 
(шуточно) жилье; 3) казарма 
(у запорожекпх казаков); 4) 

* воинская часть (у запорож,); 
;>) часть села нли порода 
(в, Стар*)* (рица. 

Куртка-“1) куропатка; 2) ку- 
Куріп’я, -п’яти—цьшяенок. 
Куріти,-рію, -рієш—І) пилить; 

2) димить. 
Курка— кури ца, 

і Куркан, -на—индюк\ 
Кур(к)оїд, -да — 1) куроєд; 2) 
лакомка; 3) лиса. 

Курку вати—кричать кречетом.. 
Куркуль, -ля—1) пришлшй,за¬ 

хожий; 2) кулак, богач; 3) 
прозвпще (в насмешку) ка¬ 
заков черноморских. 

Курлапий — с пзуродованпимн 
иальдамп (о челов.). 

Курлапиця—с нзуродованньїми 
пальцами (о женщиве, руко, 
н^ге). 

Курлюкати—(о журавлях) кр"н- 
Курман, -на —веревка. [чать. 
Курманйна, курмаччя м кур- 
мання—рвань, лохмотья. 

КурмеЙ и курмій» -мея—веревка. 
Курний—1) курной; 2) димний; 

3) пильний. 
Курник —курятник, птичнцк. 
Курникати — 1) мурлшкать; 2) 
бормотать. (ео. 

Курно, нар.—1) димно; 2) пьшь- 
Курнявка — (раст.) дождевяк. 
Куропатва, куроптах и куро- 
пташка—куропатка. ( 

Куропіння и куроспів, -іву— 
пение петухон. 



Курта—Куций 384 

Курта — 1) куртка*, 2) коротко¬ 
хвостая овчарка. 

Куртатий—короткохвостий. 
Ку рти й—короткий. 
Курча, -чати—ципленок. Кур- 

чата на руках — потрескав- 
шиеся рукп. 

Курчати и куркати—урчать. 
Курчин—курицьш. 
Курява — пьіль. Снігова к. — 

снежная мятель, 
Куряний—ПШІЬНиЙ. 

Курячий—курпннй. К-ча сліпо* 
та—а) (раст.) чистик; курп- 
ньій мор; б) глазная болезнь. 

Кус, -са и кусак, -Ка— кусок. 
Кусака—1) кусливий; 2) пер- 
цовка. 

Кусати, куснути— кусать, ку¬ 
снуть, грьізть, гризнуть. 

Кусень, -сня и кусінь, -сеня 
—1) кусок; 2) укус, след от 
укуеа. Куснями постригти 

ж —постричь лесенкоії. 
Кусливий — кусливий, кусаю- 
Кусман, -на—кусище. (щийся. 
Кусник, -ка — кусок, кусочек, 
Кусбк, -ска—кусок. [2) струп. 
Кустрець, -ця—1) чнрей, прищ; 
Кустрйця—(раст.) занозка, ов- 
КусЮЧИЙ—кусливий, [ся ница. 
Кут, -та — угол (внутреншш). 
Кутання—кутание. [шенпе). 
Кутас, -су — кисть (как укра- 
Кутати—1) кутать; 2) досмат- 

ривать, воспитивать (дотей); 
о) успокаивать, усмирять. 

Кутач, -ча—кочерга. 
КутернЛгнй—хромовогий. 
Кутесик, -ка—прямоугольньш 
треугольдпк. 

Кутець, -тця—1) частьрьібол, 
сети; 2) хлевец. 

Кути, см. Кувати. 
Кутий—1) кований; 2) зако¬ 

ваний. 

Кутііця—кутья. 
Кутній—1) угловой; 2т корен- 

ной (о зубах). На кутні смі¬ 
ятися — плакать, горевать. 
К-ня кишка—прямая кишка. 

Кутнйця и кутнянка — прямая 
кишка 

; Кути як, -ка, см. Кендюх. 
К>ТОВЙЙ—угловой. 

; Кутбк, -тка—1) угод; 2) зако- 
!І улок. На той к. села—в ту 

часть деревни. 
Кутомір, -міру—угломер 

! Кутбчок, -чка—1) ум. от куток; 
2) детская пгра. [зубому, 

Кутуляти—плохо жевать (о без* 
Кутя, -ті—кутья. Багата к,— 

сочельнпк. Голодна К* — ка¬ 
нун крещения. Передати куті 
меду—пересолить (иносказ.). 

Куфа, -фи и кухва—бочка. 
Кухар, -ра и -ря —повар. 
Кухарити, куховарити — стря- 

пать, варить. [ство. 
Кухарство—поваренное пскус- 
Кухарський—поварской. 
Кухарча, -чати и кухарчук, -ка 

—поваренок. [варом. 
Кухарювати, -рюю—бить по* 
Кухвет, -та—бузинньш кпсель. 
Кухенний п кухняний— кухон¬ 

ний. [кружечка. 
Кухля, -ляти и кухлик, -ка— 
Куховар, -ра—повар. 
Куховарня—кухня, повареная. 
Куховарський—кухонний, по¬ 

варской. 
Кухоль, -хля—кружка, 
Кухта—1) поваренок; 2) счет* 

ная единпца ниток (десять 
1 Куцак[н]—чорт, [пачек). 
і Куцбайка — рол сарафана вз 
^ байки. 
Куций—1) короткий, кургузии; 

2) малорослий; 3) коротко¬ 
хвостий, бесхвостий; 4) чорт. 
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Куцйна — коротай ка. куртка, 
і Купо, пар, — коротко, К. на 

гроші—туго с деньгамп. 
Куцолапий—коротконогії й. 
Куцопалий—с короткими иа-^ь- 
цами. 

Куцорогий — с короткими ро* 
і гамн. [стом. 
і Куцохвбстий—с коротким хво-’ 

Куцюруб, -ба—1) пзуродован- 
, вий ла;іец; 2) таиец с ви- 

- вертом, подекоком. 
Куць, б вьіраж. К. виграв, к. 
програв—била, нп била. 

Куча, -чі — 1) к}гча; 2) клеть 
[ для цтнц (наше на иовозке), 
: Кучанин, -на — 1) житель за- 

коулка; 2) скупщик кур, япц. 
Кучері, -рів—кудрп. 
Кучерявець, -ВЦЯ—І) кудряв- 
чик, раскудрявий; 2) {раст.) 
куд рявчик. 

Кучерявий—1) курчавий, куд- 
рявиіі; 2) иичурнид, зитей- 
ливий. К-ва капуста—цвет- 
вая капуста. 

Кучерявити—зави вать кудрп; 
-ся—виться. 

Кучерявіти, -вію — делаться 
кудряиим. 

Кучеряво, пар — 1) курчаво, 
кудряво; 2) лаииваясь; 3) 
вичурно. (му). 

Кучти (кому)—иадоедать (ко- 
Кучки -чок (мп. ч. от кучка)— 

, І) евр, празд. кущой. 2) ир*азд- 
ничние евр. кущц. 

Кучма, -МИ—1) мохнатая шаи- 
і^а; 2) всклокочеиная голова. 
К-му Дати кому—а) при чи¬ 
нить кому хлопотьі; в) на- 
смеяться над кем, К-му кла- 
СТи—надевать шапку 

Кучмар, -ря—1) восяідпіі па- 
паху. 2) всклокоченний (чс- 
Ловпк». 

В еллкц А ПіНіі,іСі.Кіїй-25. 
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куцйна—Кшталт 

Кучматий —1) всклокоченний. 
2) мохнатий. 

Кучопір, -перу—летучая мьішь 
Кучугура, -ри и кучуруга — 

1) холм^ огромпая куча. 
К-гури (-КН. Ч.) — пересечев- 
ная, холмистая местность. 

Кушир, -ру—водяная красива 
Кушка — дерев, обрубок для 

бруска и води (у косцов). 
Кушніі[і]р, *ря[а] — і) подбор-' 
щпк МЄХОВ, ОВЧИННИК, СКОр- 
няк; 2) тулупньїіі мастер. 

Кушнй[і]рка—1) овчішпьій лро 
мисел; 2) ясена скорняка. 

Кушнй[і]рНЯ —скорияцкая ма¬ 
стер ская. [чєство. 

Кушни11 рство, — вз — скорші- 
Кушнй[!]рський-скорняческий. 
скорвяцкий. 

Кушпела— 1) по дня тая пьіль^ 
2) мятель, вьюга, (мить 

Кушпелити—1) ии.'гпть; 2) ди- 
Кушпотіти —пилить. 
Куштельники,-ків [мк.) — ред- 

кая лесвая поросль. 
Куштра, -ри — всктокоченная 

голова. 
Куштувати (що, чого) —оробог 

в^гь, отвсдьшать. К. різних 
борщів—а) всего и спробо вать 
в жпзнп, в скитациях; б) ша- 
таться по свету; в) побивать 
на многах службах. 

Куштунок, -нку—проба, отве- 
диьаиие. 

Куш, -ща—куст, группа. 
Кущанка—часть стада (овец). 
Кущитися—пуститься. 
Кущуватий—кустастьій, (чун. 
Куя,р. куї ь куяга—брювга,вор- 
Куя ва—1,? старая хибарка; 2) 
малопзвестиая сі рана;3)ходм. 

Кшталт, -ту — образец, вид, 
форма На кшталт чого—па 
подобде, ва манер чого. 
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Лаба—лапа. 
Лабайстер, -стру — алебастр. 
Лабатий — лопати гт, лаітчатшй. 
Лабети,-бет—1) лапьі; 2) тиски’ 
Взяти в лабети—взять в еже- 
вне рукавпцн, 

Лабза, -зи—попрошаака. 
Лабзюк,-ка, -чка—попроліаїїка. 
Лабзюкати и лабзюкувати—по- 
прошайничать, вьшрашпвать. 

Лабіринт, -ту—лабпрпнт. 
Лайка—1) ум, от лаба, 2) аожка 
вступе. [пить. 

Лабудати—кое-как стропть, ле- 
Лабуззя» лабузі[н ;ння —листки 

кукурузного кочана. 
Лабузнитися > -нюся—иоддельї- 
ватьєя, поддазпть, наспаться, 
ухажпвать, 

Лабун, -на—(сущ.) л ап чатьій. 
Лабус(ь), -са[я! — господчик, 

кавалер, мьіщаньїй жеребчик, 
Лаоцишати, -цюю — хватать в 
лааьі, тащпть. 

Лава—1) скамья. Лягтіі на лаву 
—умерать. Кинути під лаву 
—пронебречь, забросить, 2) 
ряд, шеронга, гурьба, толпа, 
большад колшанпя. Іти ла* 
ВСЮ — пттп рядами, иттп 
сплошаоц массой. Ставати 
Лавою—строиться, вьістрап- 
ваться в ряд, 3) облава. Л. на 
ВОВКІВ—облава ва волков. 

Лавка—ум. от лава, 
Лавник, -на—заседатель. 
Лаврик, -ка—улитка. 
Лавровий—лавровий. 
Лавута—дурак,* гяупец. 
Лавчйна—скамьпшка. 1 
Лагер, -ря—лагер. і 
Лагід, -і оду*—мир, миролюбне, 
спокойствин 

і Лагідний — кроткий, мягкпй, 
тихий, нежвьііі. 

- Іаг,ДН • сть—кротость, мягкость, 
миролюбне; -но — мирно, 
кротко, тихо, мягко, друже- 
люб но, и ежно. 

Лагода — кротость, мягкость, 
согласие, мпролюбивьїо отно- 
шения, 

^Іагодження, см. Лагодіння* 
Лагодитиг -джу—1) готовить, 

приготовлять* 2) почпнять. 
псправлять; 3} снаряжать, 
соб прать; 4) улаживать миро- 
любиво, згговарпвать, укро- 
Щать, смягчать. 

Лагодитися, -джуся—1) собп- 
раться, готовиться; 2) почп^ 
н ять ся; 3) мириться. 

Лагодіння—1) сборьї, прпготов- 
леипя; 2) починка; 3) уяажи- 
вавпе, умпротпореипе. 

Лагодднвий—сговорчивьій, ми* 
ролгобпвьій, 

Лагомина—лакомство. 
ЛагомйнецЬр -нця — лакомка, 

сластоежка. 
Лад, -ду—1) порядок, устрой- 

■ ство, строй. В один л*—под 
одну стать. Зробити л.—при¬ 
вести в порядок. Державний 
лад — государетв. строй, 2 
толк, смисл. Без ладу —без 
толку. В л«—кстати, умест- 
но. До-ладу—кстатп, толко- 
во, ^умно, уместно. 3) лад, 
согласле; 4) стройность, лад, 

такт. Співають у л. — погот 
строй но . 5)^ образ, епос об* 
На всі лади—всячески. 

Лада—лада. 
Ладан, -ну—ладон. 
Л здавити—курить ладон ом. 
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Ладен, -дна, -дно — 1) готов; 
2) согласеп. 

Ладити, см. Лагодити. 
Ладитися, см. Лагодитися* 
Ладівниця—патронташ. 
Ладна—1) оладья; 2) ладонь, 
ладошка. Плескати в ладки 
—бигь в дадошп. х 

Ладканка — свадебная песнь. 
Ладнання,-ня—прпготовдевия, 
сборьі. 

Ладнати — 1) дадпть, жить в 
мире, в согласпи; 2) догова- 
рпвать; 3) готовить, приго¬ 
товлять, снаряжать; 4; по¬ 
правлять; 5) и справлять, почи¬ 
нать; 6) улаживать; 7) прп- 
лаживать, уставлять; -ся — 
1) соблраться, снаряжаться, 
готовиться; 2) условливаться, 
сговарпваться. 

Ладний—1) согласпшіі; 2) кра- 
епвідй. Вона йому ладна— 
она ему вравптея. 3) норя- 
дочньїіі, взросльш. 

Ладний, с.к. Ладен. 
Ладні сть—миловидность^лаго- 
образвость, красота. 

Ладно, нар. — 1) соглаено; 2) 
красиво;* 3) хорошо. 

Ладожник, -ку—бодяга. 
Ладом, пар.—правильно, хоро¬ 
шо. Зроблено л» — едодано 
хорошо. 

Ладоньки, ладочки, ладошки, 
Ладки—ладошки. 

Ладування—1) чого—нагрузка; 
2) до чого — приготовлений. 

Ладувіти — 1) грузить, нагру* 
жать; 2) з а ря жать; -СЯ — і) 
грузиться, напружаться; 2) 
до чого — соб праться, приго¬ 
товляться. [ка, лаз. 

Лаз, -зу — 1)( лазашіе; 2) лазей- 
Лазити, -жу» -зиш—1) лазить, 
долзать. Лазять діти — доти 

подзают. 2) взбираться, взле- 
зать, лазить. Кози лазять— 
козьі Бзбпраются. 

Лазіння — ползание. 
Лазник, лазнюк, -ка—банщик: 
ЛазнЙЦЯ—банщица. 
Лазня—баня. 
Лазок, -зка—грузило (в ;ети). 
Лазун, -на—лазун. 
Лазуряка — лесаоїі разбойник. 
Лай, -аю—брань, ссора. 
Лайдак, -ка — бездельник, ло- 
дьір, мерзавец., 

Лайка—брань, ругань, скверво- 
словпе. Московська л« — по- 
хабная брань, [вий. 

Лайливий—бранний, бранчли- 
Лайно, -на—кал, иомег, навоз. 
Лайнути—ругнуть. 
Лак> -ку—лак. 
Лакей» -кея—лакей. 
Лакейський—лакейсклй. 
Лакейчук—1) (презргш.) от ла¬ 

кей; 2) лакей-мальчик. 
Лакеровник—лакпровщик. 
Лакерувати—дакировать. 
Л а ке ювати —лакейство вать. 
Лакеюватий — подхадимекпіі, 

с лакеііской душоіі. 
Л^кітка—лакомство, сластн. 
Лакований—лакированниіі. 
Лакомий“І) соблазннтельньїй, 

заманчивий. Л, річ—>собда> 
нительнал вещь. 2) алчішй, 
жадний. Л. на гроші—пад- 
кий к деньгам. 

Лакомина—дакомство. 
Лакомитися — жадніїчать, со- 
блазняться. 

Лакбмо, кар.— 1) соб лаз н итедьно, 
замапчиво; 2) алчно, жадц.». 

Лакбмство—1) дакомство, чре- 
воугодие; X) утехи; 3) алч- 
ность; 4) жадность. [Ство. 

Лакостки, лакоткн,см«. Лаком- 
Лакувати—лакисовать. 



Лакуза—Ласка 

Лаку за, лакйза — (презра т,) і 
лакей, подхалнм. , 

Лакузитися—иодхалпмствовать. 
Ламаний — ломапьш, перелом- 
л енний. [тпзм. 

Ламанина—1) ломота; 2) ревма- 
Ламання— 1) лом, разлом, ло* 
маяпе, разламьіваене; 2) аа- 
рушеппо, несоблюдение; 3) 
ломота; 4) манернпчаинв 

* Іамань, -ни—залежний. 
Ламати —- 1) ломать, ломить, 
преломлять что; 2) размьі- 
вать (о воде); 3) коверкать; 
4) изображать кого. Л, дурня 
" изображать дурака, прикп- і 
дьіваться глупим. -ся — 1) | 
ломатьсл, разламьїваться, пе¬ 
релами ваться; 2) проломлять¬ 
ся (о лучах); 3) манернпчать, 
каирпзшічать, притворяться. 

Ламкий, ламу чин — ломкнй, 
хрупкий. 

Лан, -ну—поле, нппа. 
Ланва— 1) веревка; 2) скрепа 
же лез я, между осью її вагон. 

Ланець,-нця — оборвацед, обор- 
вьіш, голяк, сорванец. 

Лани на—поле, нива. ! 
Ланка — 1) зве но; 2) низка мо- 

нпст; 3) ямка в детской игре. 
Ланківничий — сцепщпк, при- 

цеащпк вагонов. 
Лаштування — сцепка, при цеп¬ 

на вагонов (процесе). 
Ланове, «ого—подать с землп. 
Лановий — 1) поземельний; 2) 

надсмотрщик; 3) половой 
Лантух—мешок. [сторож. 
Лантухуватий — метко вати й. 
Лантуховий—мешочний. 
Лантушина—мешок (худой). 
Ланцюг, -га, ланц,-ца—цепь. 
• І2НЦЮГ0ВЦЙ—цеппой. 
^Іанцюжок, -На—цепочка. Л. до 

годинника—цепочка часовая. 
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Лань, -нн, лани—лань. 
Лап, мєжд.—хиать! 
Лапа—-1) лапа; 2) ричаг* 
Лапанйна, -ни—щуйаііпе, хва- 
танне. * [ніге 

Лапання щупаппе, ощупьіва- 
Лапати, лапнути-^1) щупать, 

пощупать, трогать, тронуть; 
2) хватать, ловить. 

Лапатий — 1) лапатий; 2) (о 
снеге) лап чати я. 

Лапатися, лапнутися—касать- 
ся, коснуться, дотраїліваться, 
дотропуться. 

Лапка—]) ум. от лапа. Курячі 
л-и—гуенная кожа (от холо 
да). 2) ловушка; 3) каїзичка. 

Лапки, -пбк—кавьічки, 
Лапун, -на—хватун. [лангте. 
ЛаСз, -су—вкус, влечевяе, же- 
Ласач, -ча—лакомка. 
Ласе, -сого—лакомство. 
Ласий (на іцо, до чого)—лако- 
мий до чего-нибудь, льстя- 
щпй на что-нпбудь. Діти хо- 
тять чогйсь ласого — детп 
хотят вкусного. Л, на чужі 
ковбаси—любитель чужого, 

Ласити, -шу—при плекать. 
Ласитися — льститься на что, 

подбпраться к кому, к че.м\'. 
Ласиться, як кіт на сало— 
подбнраетея, как кот к салу. 

Ласій, -сія —лакомка. 
Ласка — 1) любовь, нежность, 
прпвязаішость, ласка; 2) ми- 

лость, благоскловность, бла- 
говоление, благодать, покру 
вятельство. З ласки—пз ми- 
лостн, даром. Запобігати ла¬ 
ски — добиваться мнлости, 

^благосклонности. Ласку тво¬ 
рити—бить любезншм. Коли 
ласка ваща, твоя—пожалуй- 
ста, если возможно. Аби бу¬ 
ла ласка — лиши би било 
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Ласкав— Л а штуванкя 

угодно. Будь «Л«—пожалуй- 
ста. 3) одолжение; 4) ласочка, 
ласпца. 

Ласкав, см, Ласкавий. 
Ласкавець, -вця—1) любоввик 

(в песне); 2) милостивец, 
благодетель. 

Ласкавий, ласкав—І) милости¬ 
вий, благосклонньїй, енпехо- 
дительньш; 2) кроткий, смир¬ 
ний, добрий, ласковьш, при- 
ветлпвий, дюбезний. Будь 
ласкав, будьте ласкаві—по- 
жалуй ста! Будьте так доори. 

Ласкавість — кротоеть, ласко- 
вость» 

Ласкаво, нар. — 1) благоеклонно, 
милостиво, еннеходнтельно. 

Ласний — лакомий, вкусниЙ. 
Ласно, нар.—нкусно. 
Ласновенький—блестящий, ло- 

СВЯЩИЙСЯ, % 

Ласо, нор. — І) вкусно, лакомо; 
2) с вожделением, с ааиетн- 

Ласогуб—лакомка, [том. 
Ласощохлист — сластолюбец. 
Ластитися, -щуся—ласкаться, 

лащиться. 
Ластівка — І) ласточка; 2) под- 
мишник; 3) украшение на 
верха, платье; 4) детская п 
левпчьа пгра. 

Ластів’ячий —ласточкин. 
Ластовиння — весну ткп. 
Ласування—лакомничапье, ро- 

скошествование, наслажде* 
нпе. 

Ласувати—лакомпться, роско- 
тествовать. 

Ласун, -на, ласуха—лакомка. 
Лата—і) доска тонкая, длин- 

ная; 2) заплатка, вставка; 3) 
3) отрепье, руби ще* 

Л ата н и й—запд ата н н и й, 
Латанйна—1) заплати ваші е; 2) 
РУблще, 

Латання, -ння—починка, встав¬ 
ка заплат. 

заплатанная Латанці, -ців - 
одеЖда. 

Латати - і) чинить, ставать 
заплати, попишіть; 2) бить 

, Латати боки-бить. * )ся. 
чиниться, починять- 

Латаття, -тя^кувшпнка.- 
_атвий легкий, нетрудний/ 
Латина, латинь, -ни —латинь, 
Латинець, -нця—католик. 
Латинити—І) латинизпровать; 

2) окатоличивать. [толик^ 
.Іатинник — 1) латипнет* 2) ка- 
Латирник — орондоха, гуляка. 
Латити, -чу, -тйш—прибавить 

к стропилам доскії. 
Латиш — і) большая заплата:. 

2) латиш. 
Латний свердел -бурав для лат. 
Лату вати наклади вать лати 

на стропила. 
Латянца—заплатанная одежда. 
Лаха, лахн,-хів—отрепье 
Лахавий-оборванний, грязньїн. 
Лахаме[и)ндрики—тряпье, ру- 
Лахмай, -ая—оборвиш. [бище. 
Лахман, -на—отрепье, лоску- 

тья, руби ще, V 
Лахманина, лахманка, лахута 

—руби ще, отрепье. 
Лахманпик — 1) тряпичник; 2( 

ветошник. 
Лахмання — тряпье, руби ще. 
Лахмануватий — І) медлитель'- 

ний,неповоротливий; 2) обор^ 
ванний; 3) косматий. 

Лахман ярка—тря п а ч ті ца. 
Лахматий—косматий. 
Лахміття—отрепье. 
Лахмітник—оборванец. 
Лацюга, ланцюга — жулик% 

обор виш. 
Лаштування — ираготовление, 

с варяже в н е. 



Лаштувати—Ледачий 

* їаштуватк—1) приготовлять, 
снаряжать; 2) составлять (о 
книго). 

Лаштуватися—готовиться, сна¬ 
ражаться, укладьшаться, со- 
бираться. 

Лаштунки—І) леса (ара по- 
стройках), деревян. подмост- 
Кп; 2) театральниє кулисьі. 

Лащити, -щу, -щиш —ласкать. 
Лаючий—бравчлившй. [гань. 
Лаяння, лаянка — брань, ру- 
Лаяти—ругать, бра н ить. Л. в 

батька, в матір, л. по-мо- 
екбвському—ругать матерно. 

Лаятися—ругаться, бранитьея. 
Лебайстер, -стру — алебастр. ! 
Лебедаха—бедняга. 
Лебедин—лебедь (самец). 
Лебедина — 1) лебедь-самка; 2) 

лебяжье мясо. 
Лебединий—л вояж И Й. ! 
Лебедиця—лебедка. 
Лебедій, -ДЯ, -де—лебяжий. 
Лебедїти —і) просить, клянчить; 

2) напевать, неть. 
Лебедя, -дї—лебедь-самка. 
Лебедя, -Дяти—лебеденок. 
Лебедячий—лебвдиньїй. 
Лебідь, -бедя—лебедь. 
Лев, р. лева—І) (зоол.) лев; 2) 

австр, монета; 3) гризении к. 
Левада—сенокос. 
Левенець, «нця—молодец, ро¬ 

слий парень. 
Левеня, -нятн—львенок. 
Левиний, см. Левовий. 
Левиця, левиха—львица. 
Левовий—дьвиннй. 
Лега—лежебок. 
Легво, см. Лігво, 

легкеє. [рень. 
Легінь, лепннк—МОЛОДОЙ ца* 

Л егкйй—легний, легковесаьі Н, 
нетрудний. 

.'Іегкість —легкость. 
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Легко, нар,— легковесно, легко 
везатруднительно. 

Легкобит—І) живущий легкой 
работой; 2) поверхностний 
человек. 

Легковажити — пренебрегать, 
недооцеиивать. [вий! 

Легкодумний — легкомьіслен- 
Легкодумство, -мність—легко- 
мислив. 

Легкодух—1) пзнеженний, сла¬ 
бшії человек; 2) малодушяи й 
человек. 

Легкодухий—1) слабий, пзве- 
жеввий; 2) малодушний, тру- 
сливин. 

Легкокрйлий — легкокрилий. 
—легкость. [прелий 

Легли й — з а де жал н й, затхльї і ї 
Леговище—жплье, бер лота. 
Легот, -ту — зефир, легкий ве¬ 

то рок. 
Легче, легше, нар. и Легчий, 

. —легче, более легкий. 
Легшати, -шаю—становиться 
легче. 

Легавий — ленпвиіі, укловяю* 
щийся от работьт. 

Легар, -ря—лентяй, лежебок. 
Леї ейда—і) лежебок; 2) ува- 
Леґувати—Завощать. [.тень 
Леї урний—медлитеяьньїй [тял. 
Ледай, -дая — бездельник, лей* 
Ледака—лентяй, негодник, 
Ле даний—1) ленивьій; 2) во- 

| ник, лодьгрь. 
Ледар, -ря —- лентяй, бездель- 
Ледар, -ри (собир.) — левтян, 

бевдельваки, сброд. 
Ледарство — праздность, без- 

дельннчанье, в нерадц вость. 
^Ледачий — І) леапвнй, оОленив' 

шийся; 2) дурной, впятож- 
ний, скверньїіі, негодвьій, 

і павший. Життя ледаче — 
і сквериая жизпь. 
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Ледачіти, -чію, см. Ледащіти. 
Ледачо, нар. — 1) лениво; 2) 

плохо, дурно. 
Ледащйця {одщ. р.)— 1) нера¬ 

дії вий, нерадивая; 2) иегод- 
впк, негоднида, негодяй, но¬ 
го дяйка, падший, аадшая. 
Дівка Л. — падшая д-евушка. 

Ледащіти, -щію — 1) разлевй- 
ваться; 2) портиться, ставать 
ногодя ем. 

Ледащо,-ща—1) лентяй; 2) не¬ 
годник,. негоднида, беспут- 
ньій, беспутнпда. Пуститися 
в л. — опуститься. 3) плохой, 
худой, дрянвой (о предм.). 
Чбботи л. — худне сапогя. 

Ледве, ледві, ледво, нар. — І) 
едва, чуть, лишь только; 2) 
едва-ли, вряд-дп; 3) еле-еле, 
с трудом. 

Ледйця—1 голол едица. 
Ледниковий — 1) леднпковьій; 

-) (суц.) рибак, засипающий 
рибу льдом. 

л ЄДоВ ИЙ— Л Є ДЯ В О ІГ. | 

Лежа, -жі и леж, -жу —лежанпо. 
Лежак, -ка—1) лежачий дьшо- і 

ход; 2) валежник; 3) лежачий 
у лей. 

Лежаний — І) лежалий, зале- 
Жалілй; 2) достаїощийся без і 
труда, даром. Л. хліб — да¬ 
рово й хлеб. 

Лежанка—1) лежа ниє, нпчего- 
неделавие; 2) леяость; 3) уле¬ 
жавшаяся Груша, 

•Лежати—1) лежать; 2) болеть. 
Лежачий —1) лежащий; 2) на- 

ход я шийся без употребленпя; 
3) достаїощийся даром. Л-і 
гроші — даром полученние 
деньгя. 

Лежачки, нар —лежа, в лежа- 
‘іем иоло;кении, 

Л ежебо КИЙ—л ЄН П вий^ 

Лежень, -жня—І) лежебок; 2> 
гречпевнй поджаренаьій аа- 

Лежма, нар.—лежа. [ренпк. 
Лезо, -за—лезвие. 
Лейбик, -ка— душегрейка. 
Леїй)ментар( -ря—рейментарь. 
Лейстер, -стра—реєстр. ^ 
-І е метровий—реєстровий. 
Ленстровик, -ка —реєстровий 
Лейтар, -ря —рейтарь. (казак. 
Лекція—1) урок; 2) лекція. Да¬ 

вати л-ії — репети ровать. 
Ьратн л-ії—брать уроки. Ро¬ 
бити л-ії — готовить уроки, 

І Леле, лелечко, межд,—у ви, го- 1 
рюшко, беда! 

Лелека,-ки—аяст. 
Лелекати—носить, стонать. 
Лелечий—листовий. 
Лелечиня—птенец-ансг. 
Леліти —1) сверкать, блестеть* 4 

переливаться; 2) лелеять. 
Леління—тихеє теченае. 
Лелітка—бл сотка. 
Лелія, —лі і—лили я. 
Леліяти—лелеять. В * 
Леляк, -ка — козодой; лнлок, 
Лельо—батюшка, отец. 
Лельом-полельом, нар. — еле- 

еле, понемногу, тпхоиько, 
Лембнк — алембик, перегоннь»й 

куб. . - 
Лемент, -ту—плач, вопль, ри¬ 
дав ие, крик. 

Лементування — вопль, крик. 
Лементувати—кричать, вопить. 
Лементуватися—клопотать, су- 

етпться. * 
Лемеха — 1) с’.н. Лемішка; 2) 

(сущ.) флегматик, неуклгожпй. 
Лемехуватий—неповоротлнвий, 
флегматичний. 

Лемзати—медленно єсть. 
Лємзїти — медленно идти, га- 
щиться. [(в плуге). 

Леміш, -ша — сошпик, лєіієх 



Лемішка—Линути 

Лемішка — 1) род кушааья дз 
муки, саламата; 2) мнмля, 
мягкий, бесхаракт. человек. 

Лемко, -ка, лемковець, -вця — 
украйнец из Лемковщини. 

Лем Ну ти—1) удали ться, отсту- 
йить; 2) стибрпть, етащить. 

Л єн та—лснта. 
Лентавий, -ва, -ве — рваний. 
Леп, -пу — 1) нечистота; 2) 
грязь от вота. і 

Лепетати, -чу, -чеш—лепетать, 
боЛ1тать, говорить невнятно. і 

Лепетжия — певнятная речь, 
болтовня. 

Лепетливий—болтливьій. (на. 
Лепетун, лепетя—болтуН,«туш 
Лепетуха — болтунья, ворчли- 

вая же н іди на. 
Лепехуватий — широколистий. 
Лепістка— дедесток. 
Лепський—хороший, красивий. 
Ленсько, пар, — хорошо, кра- 
Л ес ливий—дьстивьі й. [ си во. 
Лестець, род. льстеця—льстец. 
Лестивий —льстпвьш. 
Лестити, -щу, -СТИШ—ЛЬСТПТЬ. 

. лесть, льстивая речь. 
лестнии — льстивий, обмавчн* 
Лестощі, -щ і в—лесть. [вий. 
Лестуц, -на—льстец. 
Лет, -ту—лет, полет. 
Летарг,-гу—лвтаргпческий сон. 
Летаргичнии — детаргпческиЙ. 
Летіти, -чу, -тиш — лететь, 

бйстро стрємпться, мдаться, 
нестись. 

Леткий —(о вещеетве) летучий. 
Летючий —летающпй, летучий 
Лещата, -щат—тиски. *і 
Либати—і) медлонно пастись; 

2) пастись по росистой тра¬ 
во, и) очима—мигать, мор- 

Лйбець, -бдя—вищип. [гать. 
Либонь, нар. — вероятно, ка- 
Ливар, *ря—ліиеііщик [жстся. 
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Л иварний —лвтейньій. 
Ливарня—литейная. 
Ливний — проливной (дождь). 
Лигати—1) набрасивать верея- 

ку на рога; 2) хлебать, хлеб¬ 
нуть, глотать, глотнуть, про- 
глотпть, жрать; -ся—1) схо¬ 
диться, связьіватьея с кем: 
2) лягаться. 

Лйгир, *ря — вищий. 
Лигнути—хватить, лягнуть. 
Лигомйна, см. Лагомйна. 
Лигонути — 1) хлебнуть, глот- 

иухь; 2) поспсшію убежать. 
Лижкар, -ря — ложечник, ма- 

стер, делающий ложки, 
Лиза, -зи —прилизанаьій^ 
прилиаанная. 

Лизати, лизнути—лизать, лиз¬ 
нуть; -ся — 1) лизаться; 2) 
подянзиваться, заисклвать, 

Лйзень, -зня—язик рогат. еко¬ 
типи (вола, корови).* Як ли¬ 
зень злизав (кого) — исчез 
оез следа, как в воду у пал. 

Лиз(Ь)катіі — ]) лизать, вьіли- 
зілвать; 2) іюлизивать. 

Лизун, -на —1) лизущпй; 2)под- 
Лико, -ка—лико, [лиза, льстед. 
Л и кувати й — м о ч ал и стьш. 
Лилик—летучая мвшь. 
Лимар, -ря—шорник. 
Лимарів, -рева, -ве—принадле- 
жащий шорнику. 

Лимарня—шорная мастерская. 
Лимарство — шорное ремесло 
Лимарський —шорнический. 
Лимарювання — шорнвчество. 
Лимарювати, -рюю-шорничать. 
Лимпач, -чу—земляной кирдич. 
Лин, -на—линь (риба), 
инва—толстий канат, 
ммина—масо линя, 

Линка—веревка, корда. 
Липкий—отсирельш, в.іажний. 
Линути — лететь, стромиться. 

393 Линути—Лихий 
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Линути—І) политься, хльїнуть; 
2) ^полететь, [щнЙ. 

Линюш[ч]ий—линючий, линяю- 
Линьба—время линявия. 
Липень, -пня—июль. [дерево, і 
Липина, -ни — липа, липовое 
Лклівка—1) кадка ивдипового 
дерева; 2) порода днни. ■ 

Липка—і) ум. от липа; 2) ли¬ 
повая кора, луб. 

Липкий—1) липкий, вязкий; 2) 
(о болезни) прилипчивьій. 

ЛипковатиЙ—липкий, клейкий; 
вязкий. 

Липневий—ИЮДЬСКИЙ Л-ВІ ПО¬ 

ДІЇ— вюльские собития. 
Липнути—1) липйуть, приста¬ 

вать; 2) льнуть. 
Липняк, -ка—І) липовая роща, 
липовий лес; 2) липовий мед. 

Лис, -са—лис (зверь), лисица. 
Лис, лисий — лисий, плеши- 

вьгй. 
Лисак, -ка—1) плешивец; 2) 
животное со светлим пятном 
на лбу; 3) обнаженвий берег 
илп возвишенность. 

Лисеня, -НЯТИ—ЛНСбНОК. 
Лисина— плешь, лисина. 
Лисиця, лиса—лпепца (зверь). , 
Лисичий,лисячий -лисий, [сеть. 
Лисіти, -сію—плешиветь, ли- 
Лиск, -ку —блеск, лоск, глянец. 
Лискавйця—зарнпда. 
Лискавка — 1) см. Блискавка; 

2) блестящая бусина. 
Лискар, -ря—кирка. 
Лисніти, лиснути—1) блестеть, 

блеевуть, сверкать, сверк- 
нуть; 2) випить, хватить. 

Лискучий—блестящий. І 
Лисніти, -нію—блестеть, лос* 
Л псовий—лиси й. [виться. 
Лист—і) род. листа, мн. ли¬ 

стя — лист, листок; 2) род. 
Листу (лен. кет) — листпа; 3) І 

род. -ста, мн. листи—письмо. 
Дрібні листи — легко ПСПН* 
санние письма, листки. 

Листатий—широколистий. 
Листовий—письмовньїй, пись¬ 
менний. 

ЛИСТ08НЄ[0], Кар.—ПИСЬМенНО, 
письмом. 

Листовний—письменний. 
Листо[і]вня—письмовник. 
Л ист о но ш а—почтальов, 
Листопад, «да—яоябрь. 
Листопадний—!) ноябрьский;2> 

гадкий, мерзкий. Л* чоловік 
—мерзкий человек. 

Лнстоподавець, -вця — пода¬ 
тель письма. 

Листування—І) переписка, кор- 
респондендия; 2) отпошение 
(канцелярск.). 

Листуватися—переписиваться. 
Листя,. -стя—листья, лметва, 
Листястий^—лист вен ний. 
Лисун, -на—плешивец 
Литва—І) Литва; 2) (содир.) 

белорусси. 
Литвин, -на—1) литовед; 2) 

белорусс* 
Лити, ллю, ллєш — 1) лить 

наливать, проливать. Сльо¬ 
зами Л. — горько плакать. 2) 
лить, отдпвать, виливать. 

І Литий — 1) ЛИТОЙ; 2) массив- 
ньій. плотньїй, цельеий. 

Литися, ллйся, ллєшся — 
литься. 

Литиця,-ці — вискобл. с обоах 
сторон овечья шкура. 

Литка—икра (у "ноги). 
Лихва—процент, рост, прибьгль. 
Лихвар, -ря—ростовщик. 
Лихйй — 1) злой; 2)дурной, ху* 
дой; 3) чорт; 4) ветхий, Л, 
сірячок—старенький зппуи, 
Л. час — неблагопрЕЯтное, 
несчастное время. 
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Пихо—1) беда, несчастье, горе. 
Лиха набратись — испитать 
горе. Лихо спіткало — сяу- 
чилось несчастье. 2) зло. Л. 
КОЇТИ—делать зло. 

Лиховйна—несчаствьій сдучай, 
Лиховбднти, -джу,-ДИШ—ЗЛО- 

действовать. 
Лиходій, -дія—злодей. 
Л их оді йка—■ зло д ей ка. 
Лиходійство—злодейство. 
Лихоліття —бедствен вое время, 

тяжельїе кремена. 
Лихоманка— лнхорадка, 
Лихомивитн—злоречить, 
Лихороб, -ба—злодей. 
Лихоробство—злодейство. 
Лихослов,-ва—ругатель, сквер- 

вослов. 
Лихословити,-влю — скверно- 

словить, бранитьея. (вость. 
Лихота — здонравие, задорли- 
Лихтар, •ря — 1) подсвечник; 

2) фоварь. 
ЛнхтарниЙ—фонарньїй. 
Лихтарня—1) фонарвий столб; 

2) подевечвик; 3) фонарь, см. 
ЛІхтарнЯш 

Лихувати—злодействовать. 
Лицар, -ря—ридарь. 
ЛицарІЯ — 1) (собир.) рнцари, 

рьі царство; 2) рьіцарский 
убор, доспехн. 

Лицарство—1) (собир.) ршцарц; 
2) рицарство. 

Лицарський—рьщарскпй. 
Лицарю вати — рицарствовать. 
Лице, -ця—лпцо. З лиця спа¬ 

сти, упасти, на лиці упасти— 
похудеть в лпце. 

Лицемір, -ра—лицемер. 
Лицемірство—лицемерпе. 
Лицювання— лицование, пере- 
лицовивавие. [видать. 

Лицювати, -цюи> — переди цо- 
Лиця, *ць—щєкп. 

Лицяння — ухаживание, дюбез- 
ничавне. 

Лицятися, -цяюся — пюбезни- 
чать, ухажпвать. 

Личак, -ка—1) лапоть; 2) про¬ 
столюдин, проотой человек. 

Личаковий—мочальний, луко- 
Личаний—ликовий. [вий. 
Личина—1) маска; 2) (<5ракно) 

образи на. 
Лйчити, -ЧЙТЬ — 1) прдличе- 

ствовать, следовать; 2) бьіть 
к лицу, подходить. 

Личко—1) ум. от лице; 2) ум. 
Личка, -чок—лапти. [от лико. 
Личкований—1) прикрашений й; 

2) шлифованний. 
Личковйй — 1) (о материях) 

имеющпй лицо с двух сто- 
рон; 2) (о людях) двуличньш. 

Личкувати — 1) маскировать, 
окривать недостатки, при¬ 
кривать; 2) вигдаживать; 3) 
подбирать. 

Личкувальний — галнфовочвий. 
Личкувальня—шлифовая. 
Личку ванн я—шлифо ванне. 
Личман, -на — 1) старший па¬ 

стух; 2) жетон; 3) по щетина. 
Личний—аккуратно сделанньт 
Лнччя, -ЧЧЯ—морда, рило. 
Лиш, нар. — 1) лишь, только, 

всего лшь; 2) ка. А ну- 
лиш—а ну-ка. 

Лишай, -шая—лишай; 
Лишати, лишити — оставлять, 

оставить, покидать, покинуть 
(кого, что, на что), Л. лю¬ 
дей—оставить дюдей. Л. гро¬ 
ші—оставить деньги. Л. на 
призволяще — оставить на 

* мплость судьби. 
Лишатися, лишитися — оста¬ 

ваться, остаться (где). Ззаду 
не лишайся—не отставай. 

Лишаюватий—мшистьій. 
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Лише, нар.—1) ка, же; 2) толь¬ 
ко, лпшь, но. 

Лишень, сз.—1) ка, же. Підіть 
лишень умийтесь І—пойдпте- 
ка умойтесь! 2) только. 

Лишка — І) печет, нечетное 
число; 2) излитек, лиш аре. 

Лишнйця—лишек. 
Лишній—лишний. [нее. 
Лишок, -шку — азлишек, лиш- 
Лиштва — І) вишивка; 2) об¬ 
шлага рукавов рубахн, об¬ 
шивка, оторочка; 3) планка. 

Лищати—бдестеть, доспиться. 
Ліберія—ливрея. 
Лівак, -ка—лешпа. 
Лівар, -ра—ливер. 
Лівачка, -ки—левша. 
Ліверант,-та—поставщик. 
Лівий—і) девий; 2) лівий бік 

— изяапка (в вишивне). 
Лівина, -нй—левизна. 
Лівиця—левая рука. 
Лівобіцький — левобережний. 
Лівбруч, нар.— 1) левою рукою; 

2) налево; 3) влево. 
Лівша, -ші—левша. 
Лігвисько, лігвище — постель 
Лігво—1) логовпще, логово; 2) 

постель. [таль но. 
Лігма, нар.—лежнем, горилеш- 
Лід, р. леду и льоду—яед. 
Ліднйця—ледник. 
Ліжма, нар., см. Лігма, [стель. 
Лі жниця — спальня, ложе, по¬ 
лізти — 1) лезть, ползтв. Рач¬ 

ки Л.—ползагь на четверень- 
ках. 2) влезать, вползать; 3) 
лезть, стараться провнкнуть, 
вадоедать. Л. в вічі — навя* 
зиваться, надоедать, приста¬ 
вать. 4) (о глазах, волосах) 
вилезать; 5) вмещаться 

Лій, р. лбю—сало овец а рога¬ 
того скота, свечное сало 

Лійка—1) воронка; 2) лейка. 

Лише—Лірик 

Лійкуватий—і) воронкообраз* 
ний; 2) имеющий вкус сала* 

Лійці, -ець—воясаси. 
Лік, -КУ“1) лекарство; 2) сч'еі, 
учет. Ліком-счетом, по счету. 

Лікар, -ря—лекарь, врач 
Лікарня—бояьннца. 
Лікарство — 1) лекарство; 2) ме- 
дицивская наука, медицина. 

Лікарський — лекарский, вра: 
чебяий. 

Лікарювати — врачевать, занл- 
маться лечением. 

Лікоть, -ктя—локоть, 
Лім, р. лому—1)лом, обяомки, 

2) валежник, бурелом. 
Лінивий —ленившй. 
Ліни виткі—лешгвпть. 
Лінивство—левость, день. 
Лінйтися, см. Лінуватися» 
Л інійка—яинейка. 
Лінійний—лпнейньїй. 
Лінка—леитяйка. 
Лійкуватий—лєпїтвьгй, доволь* 

но яенивий. Хлопець л. — 
парень с ленцой. 

Ліногуз, -за—лентяй. 
Лінощі, -щів — лень, леность 
Лінтіога,-гй (об.)—лентяй, ден- 
Лінування —лен^сі ь. [гайка 
Лінуватися, -нуюся—левиться 
Ліньки, см. Лінощі. [рог. 
Л і па к і "Ка—1) гливомаз, 2) пв- 
Лшанка—ерунда, яв весть что. 
Ліпити—лепить. і* 
Ліпкий—цепкий. •** ( 
ЛІПЛЯНКа—мазанка. 
Ліпота, -ти—красот*. 
Ліпчитися—липнуть. 
Ліпше, нор.—лучше. 
Ліпшати, -шаю—улучшатьо^ 

хорошеть. 
ЛіпшиЙ—лучшвй. Перший-я.— 
Л і ра—л и ра. [л юбой. 
Лірач, -ча —игрок ва лирв. 
Л*рик,-ка—дмрик. 
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Ліричний—лирпческпй. 
Лірник—играющпй на лире. 
Лірницький — относящийся, 

свойственний лірнику. 
-су, мн. ліси—лес. 

—плетень, загородь. 
Лісистий—лесистьій. 
Іісівнйцтво—лесоводство. 

^ііска—1) орешник; 2) прут, 
палка, 

ЛісковиЙ—орешеиковьій. 
Ліскотуха—и волга. 
Лісний—лесной. 
Ііснйцтво—лееничество. 
Лісничий—десничий. 
Лісно, пар.—лесисто. 
Тісовйй—лесной, [2) леший. 
ЛІСОВИК, -к£—1) житель лесов; 
^ іісовина—лесное дерево, [ство. 
Лісовпорядження—лесоу строй- 
Лісогу Єство—лесоистребление. 
Лісокрад, -да—браконьєр, і 
Л ісопромислбвість — десопро- 
Шдшленность. 

ЛІсорізннЙ-—лесопильньїй, 
Лісорізня—лесопильня. 
Лісорозробка—лесоразработка. 
Л ісосад—лесонасаждение (пред¬ 
мету 

Лісосадження — лесонасджде- 
аие (процесе). 

Лісосіка—лесосек. 
Лісосушарня — лесосупшяка. 
Лісочка—ум. от ліска* 
Літ» -ту—полет, лет. 
Літавець—метеор. 
Літак, -Ка—аероплан. 
Літання—Яетавпе. 
Літати—1) летать; §2) бистро 
ЛітеплиЙ^-теплнп. [бегать. 
Літепло,-ла—еде тедлаа вода. 
Літера—буква. 
Літеральний—буквальний. 
Літерат, літератор—дитератор, 
Пнсатель. 

Літі сь, пар,—прош. год, летось. 

Літком, пар.—летом. 
Літник, -На—летннк. 
Літній—І) летниіі: 2) старий^ 
пожилой'; 3) тепловатмй. 

Літо—1)лето, У-літі,у-літку— 
летом; 2) мн. літа—лета7 го¬ 
дин Дійти літ—вирасти. На 
літі (бути)—біііть взрослШІІ. 

Літопис, -са—летописец. 
ЛітОпис, -су—летопись. 
Літопровод—день 1-госентября. 
Літорка—дестница. 
Літошній—1) латний; 2) прош- 
яогодний, летошньїй, Літбш- 
ній—немолодой, в летах. 

Літоиіок,-шка—годовальїй 
Літування — проведе ниє лета. 

і Літувати—проводить лето. 
Літун, -на-—авиатор. [фонарь. 
Ліхтар, -ря—1) подсвечоик:2} 
Ліхтарня, -ні — 1) фонарь: 2) 

купол. 
Лічба, -би— ечет, исчисленпе. 
Лічений—считаиньїіі. (-чица. 
Лічильник, -ННця — СЧ0ТЧИК г 
Лічйти—1) считать; 2) лечпть. 
Лічитися—І) считаться; 2) ле- 
Л14ІННЯ—ечет. [ЧИТЬСЯ. 

Лічма, пар.—ечетом, 
Лічозір, -збра—звездочет. 
Ліщебник—орешник. 

, Ліщина—орешник. 
Лляний—1) литьі ії, проливае- 
мьііі; 2) вьілнтьій, датой. 

Лляний—львяной. 
Лляти, ЛЛЯЮ—лпть. 
Лоб, р. лоба—лоб,' чело. 
Лобань, -ня—лобастий. 
Лобас, -са—1) лобастий; 2) ту- 
Л о битий—лобастий. (^пица. 
Лобзак, -ка—лобзпк, 
Лобко, -ка —лобастий. 
Лоїіовий—лобний. [косилка. 
Лобогрійка— 1) лобогрейка; 2) 
Лобода, -дц—лебеда. 
Лободйна—стебель лебеди. 

Лобок—1) ум. от лоб: 2) хол- Лозівка— 
ник, возвишение т хлистик из лозьі мнк, возвишение. 

Лобур, -ра — неотеса, болван, 
грубий человек, дубина, 

Ловецтво-охотничпй промисел. 
Ловець, -вця ловец, ОХОТШ1К, 

Ловецький—охотннчии, ловец- 
КИЙ. І 

Лови, -вів—1) ловля; 2) охота, 
зверпная ловля. 

Ловитва—ловля. 
Ловити—довить, уловлять. Га¬ 
ви л. — ротозейничать. Дри¬ 
жаки Л.—дрожать от холода. 
•ся—ловиться, л. на СЛОВІ — 
пойматься на слове. 

Лбвище—место для охоти. 
Ловіння— лов, ловля. 
Ловка—добича, улов. 
Ловкий—1) хороший, изящннй, 
красивий; 2) вкусний; 3) ма- 
стерской. 

Ловниця—ловушка. [пзлгцно. 
Ловко, пар.— хорошо, красиво, 
Ловранок, -нку—полднпк. 
Лову чий—умеющий ловить 
Лбвчий—ловчий. 
Лбгво, -ва—логово 
Лодва—доска. [жья. 
Лож, -жи—ложа, приклад ру- 
Лож, -жу — подлог, фальш. 
Ложа—постель, ложе. 
Ложисько — 1) место, послед 

(у родильно ци); 2) поясе 
(ручья, реко). 

Ложити—класть; -ся— ложить* 
Лижна—ложка [ся. 
Ложкар, -ря—ложечник. 
Ложкомйй, -мия—і) су'домой; 
Щ блюдолиз. 

Л о жниця—спальня. 
Лоза—лоза 
Лозанки,-нок —розги. 
Лозина—прут лози. 
Лозин ний—прутявоіі. 
Лозиння (ео6щ)~лоза 

Лозовий — еделанний на лози. 
озяник, “Ка-корзнвка из лози. 

Лоїтн смазивать жппом 
Лойовий —сальний, иГсве,но- 
ЛЙКИ. -Ків-локони. [ГО сала. 
Локіть, Ліктя—ЛОКОТЬ. 

Локомотива, локомотив—локо- 
Локтьовий—локтевой. [мотив. 
Локша, -ші, лбкшина—лапш»: 
Лбкшити —1) резать на мелкие 

кз екп; 2) бить, рубпть. 
Лом, -ма—(орудие) лом. [ка 
Ломака—дубина, большая пал- 
Ломакуватий—(о человеке) гру¬ 

бий, неотесаний, 
Ломання — ломка. 
Ломати, см. Ламати. [ник. 
Ломаччя (со<5.) — палки, валеж- 
Ломець,-ця— 1) ломота; 2) ломка,. 
Ломина—валежник. 
Ломити—ломить, ломать; -ся— 

^) ломатьса; 2) пробиваться 
сквозь что (лес, тростняк;. 

Ломота, -ти—ломота. 
Ломус, -са — богатирь, силач, 
Лбна зарево. [сокрушитель. 
Лоно—лоно, грудь 
Лоп, межд.—1) хлоп; 2) хвать. 
Лопата—лопата ^ 
Лопатень, -Тня — 1) широкий 

бурав; 2) бодьшой н широ¬ 
кії й зуб. 

Лопати—1) чим—стучать, хло¬ 
пать (чем); 2) що — єсть, 
жрать (что). 

Лопати, -ся, лопнути — ло¬ 
паться, лопнуть. 

Лопатильно — ручка лопати. 
Лопаття, см. Латаття. 
Лопіт, -поту—стук. 
ЛопітливнЙ—лопочущпй. 
ЛАпкання—хлопанье. 
Лопкати хлопать (крьільямв^ 
Лопнутися1 хлопнуться. Гнуть 
Лопонути _ удратЬ( у,;е^ет. 



Лопотати—л у лунати Ш 

Лопотати,-чу, -чеш, лопотіти, 
•чу, -тйш — 1) шулестеть 
(6умагой,лощеной матсрпей); 
2) стучать или топать, бегая; 
3) болтать без умолку. 

Лопотняу -ні—1) шелест, хло- 
панье, треск, шум; 2) пустая, 
вздорная болтовая. 

Лопотун, -на—болтун. 
Лопотючий — сильно щурта- 
Щий, спльпо телестящий. 

Лопоцанка — нашдепнпк, на- 
Лопух,-Ха—репейнпк. [шлепка. 
Лопухатий — І) репейникова- 

тьіЙ; 2) вислоухий. 
Лолухйвкй—ре п ей апков ьш. 
Лопухуватий — сходньїй с ре- 

пешіиком, широколистий. 
Лопушиння (соб.) — листь я П 

стволи репейнпка. 
Лосевий, ЛОСЬОВИЙ—ЛОСИІЇ, ЛО- 
СИВИЙ. 

Лбскати—хлопать, щелкать. 
Лоскіт, -оту, лоскотання—ще- 

котанпе, щекотка. 
ЛОСКОВИТИЙ—ще котли вий. і 
Лоскотати, -чу, -чеш — щеко- 
Лоскотно, нар.—ще нотно. | тать, 
Лосняк, -ка—сліода. 
Лосняти—лосниться, блестеть. 
Лотоки, -ків—шлюзи, потоки. 
Лотр — вор, бездельїшк, пего- 
Лотра—развратппца. (дяй. 
Лотрбвський—1) разбойничий, 

распутиий; 2) развратний! 
Лохматий —лохматий. 
Лоцман—лоцман. ! 
Лбцманський—лоцманскпй. : 
Лоша, -шати—жеребенок. 
Лошак, -ка — доншак, жеребе- 
нок (до двух лет). 

Лошатна—(о нобиле) ясеребая, 
имеющая жеребенка. 

Лошиця—кобилица (молодая). 
Лощитися—блестеть, лосннть- 
Лощовйна—лощина. [ся. 

! Лоюватий—салистьій 
Луб^ -бу—луб, кора. 
Лубар, -ря—коробочнцк 
Лубка—табакерка. 
Луб’я—кора, святая с дерева 
большими кусками. Старе л. 
— іпренебрєж.) старий, старая. 

Луб'яний—с де лаяний пз луба 
Луб’янка — повозка, обшитая 

лубом. 
Луг, -гу—1) луг; 2) щелок 
Луговий— луговой. (пастбнще. 
Луговина, -ни — место луга. 
Луда—1) бельмо; 2) змаль. 

і Лудити, -джу — привлекать, 
прпманмвать, завлекать. 

Лудити, -джу—дудить, змали- 
ровагь. 

Лудіння — 1) процесе луження, 
змалировазия (чего); 2) (гал 
платье, одежда. (чпть 

Лужити—мить в щелоке, б у * 
Лузання — дущение, шелу- 
шеппе. 

Лузати, -заю—лущить, шелу- 
Лузга—шелуха. [шить. 
ЛуКрІ) дуга; 2) лук. 
Лука, *ки — 1) луг поемами; 

2) пзгиб реки, образующий 
мис. 

Лукавий—лукавий, коварньпі. 
хитрий, скритимй. 

Лукавити, -влю — лукавить, 
фальшивить, хитрить, кри¬ 
вить душой. [век 

Лукавник, -ка—лукавий чепо- 
Лукавство — лукавство, ковар 

ство. 
Луківництво—лугово детво 
ЛукІВ,Я,-В,Я — скреоа в вилах, 

граблях. 
^уковатий, яужуватий—изогиу' 
Луковий—луговой. [тьій. 
ЛукДвина — изгпб, дугообраз- 

ний вмгиб. 
Лулукати—(о соое} сьгче) кричать. 
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Луна — 1) зхо, отголосок; 2) 
отблеск, зарево. 

ЛунавиЙ — больной куриной 
слепотой. 

Лунання — отголоски. 
Лунати—(о звукє) раздаваться, 

откликаться. 
Лунина—родимое пятно. 1 
Лункий — 1) звонкип; 2) резо¬ 

ни рующий, 
Іуп, межд, —1) хлоп, миг; 2) 
хвать, цап. 

Лупа, -пй—1) перхоть; 2) че- 
шуя рибья; 3) шелуха. 

Лупавка—зазубрпна (на косе). 
Лупанистий — (о животи.) с 
подпаливамп. 

Лупання — миганпе (хлопанпе 
глазамп). [мивание. 

Лупання — откаливанне, отла- 
Лупати, лупнути—мигать, миг- 
Лупати—колоть, ломать. [нуть. 

Лупатий—пучеглазий. 
Лупатися — раскальїваться. 
Лупач, -ча—камнебоец 
Лупеиь, -пня — удар, побоа. 
Дати л-ня—задать потасовку. 

Лупесати — лупать, облувли¬ 
вать, сдирать (кожу, кору, , 
скорлуву). 

Лупила — скорлупа, шелутса, 
влева (семенвая), кожица (на , 

. кукурузб, яблоке). 
Лупити—1) лупить, обдирать, 
сдирать кожу (с животного), 
скорлуау (с яйца), шелуху, 
корку (с плода); 2) вмепжи- 1 
вать (о наседках);3) сдирать, 
обдирать, грабпть; 4) єсть, 
жрать, уминать, уппсьівать; 
Ь) скоро говорить, читать, 
бегать; 6) таращпть. Л. очі— 
тарашнть глава, -ся—І) спа¬ 
дать (о коре), лупиться (ко-1 
же), шелушиться; 2)(оптен~ 
цах) виходить из яйца. 

Луна—Лушпина 

і Лупій, -ія—живодер. 
Луп кати—1) (о Х0с£),сгнбатьса 

на тонком месте; 2) хлопать. 
Лупління — сдирание, обдира¬ 

неє (кожи, скорлупьі, кори), 
і Лупцювати, -цюю —бить, ко- 
^ Луск,, -ку—треск. [летить. 
Луска —1) чешуа; 2) лузга, ше¬ 

луха. 
Лускати, луснути— 1)трещать<, 
треснуть; 2) лопаться, лоп¬ 
нуть, трескаться, треснуть. 
А бодай ти луснув!—чтоб ти 
околел! 3) ударять, ударить, 
хватить. [даться. 

Лускатися — трескаться, ло- 
Лускач, -ча—щипчики для раз** 
давлввания орехов. 

Лускир, -ря—род риби 
Лускіт,^ -коту—треск. 
Лускуватий—чешуевиднмй. 
Луста—ломоть, кусок. 
Лусь, межд.—щелк, хлоп! 
Луципір, -пера, см. Люципер 
Лучай, -чаю—случай. 
Лунати, лучити, -чу— метить, 
целпться, попадать, попасть 
(в цель). 

Лучатися, лучитися — случать- 
ся. случдться. ^ 

Лучина—лучи на, 
Лучити^ -чу—соединять. 
Лучкунатий, лучковатий — ду- 

гообразвий. 
Лучннй—1) лучной; 2) согву- 
Лучний—луговой. [твій в дугу, 
Луччати — делаться лучпгим, 

у лу чіпаться. 
Лучче, нар.—1) лучше; 2)боль- 
ше, сильнеє, крепче. 

Л уччий—л у ч ш ий. [ грядки. 
Лушкя, -ні—упорна от оси до 
Лушпа, -пй— 1) шелуха, скор¬ 
лупа, корка; 2) чешуя (риби;. 

Лушпанити — бить, колотить 
Лушпина—скорлупа яиц. [кого. 
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Лущення—сдя ран ке т слухи. 
Лущити—І) снимать кору, ше- 

гтУхУі кожицу (с плодов, яац); 
-) колотить; -ся — сходить’ 
слеаать (о струпьях, сипи). 

Лущити, -щу — лущить, раз- 
рьіхлять. іаяе 

Лущіння—лущеапе, разрихле- 
Люба—любовь. 
Любанка, любаска—возлюблен- 
Любас, «са—любовнпк. [ная. і 
Любезний—І) любезний; 2» Мп- 
Л іобець, -бця—милий, [лий. 
Любии—і) милиіі, приятний, | 

хороший; 2) возлюбленниіі; 
б) любовний. 

Любисток и любиста—(раст) 
любим, кукушка. 

Любити, -блю, -блять—любить; 
-СЯ — 1) любиться, любить 
друг друга; 2) нравпться. 

Любісінький—чрезвичайпо ми¬ 
лий, ч. приятний, ч. хороший ' 

Любісінько, нар. — І) приятноі 
мило; 2) вволю, сколько хоте- і 
лось. 

Любість—1) любовь; 2) прпят- 
ность, удовольствие. До ліо- І 
бостн бути кому—нпавиться. 
Робити до любости—В СВОО 
удовольствие, долать по сво- 
е%іУ желанию. .>) страсть, на- 
слаждеиие, любовние утехп. 

Любка — 1) милая, дорогая; 2) 
возлюбленная. (всему) 

Любкий (до чого)—падкий (ко 
Любко,-на-дружок,любовнпк. ! 
Люблений —любимий. 
Люблйвий—влгобчивий. 
Любо, нар.—1) прпятно, хоро-1 

то, красиво; 2) любовно, со- 
гласно. 

Любов,-ббви—любовь. До л-ви 
—по любви. Бути ДО Л-ви_ 
визивать любовь, нравиться, 
оьіть приятаьш. 

Любовець, -вця—любитель. 
Любовний—1) любимий; 2) по¬ 

любовний. 
Люббвність—любовь, согласие 
Любомудр, -ра—мудрец. 
Любосний — 1) любезний, прият- 

ний; 2) любовний, страстньїи 
Любота — наслажьеіше, удо- 

вольствпе. 
Любощі, -щів—любовь,любои- 

ньіеласкп, вьіраженпе любви, 
любовное влечвнпо. 

Любування — 1) ласки, любов¬ 
ние ласкл; 2) удовольствие, 
наслаждение. 

Любувати — 1) кого — лгоблть 
ляскать, осипать любовним:! 
ласками; 2) вибирать по вку- 
СУ» Ь) на кого—любоваться к. 

Любуватися (на кого, кіш 
З кого)—любоваться. 

.Люоусь, *СЯ МИЛЬІЙ, либимьій. 
Любця, -ці—милояка. 
Любчик—милий, дорогой. 
Люб'язний—любезний, милий, 

приятний. 
Люб'язно, нар.—любезно, прп- 
Люб'ята—мпдие. [ветливо. 
Люд, -ду— народ, люд, челоао- 

честоо, 
Людень ,-дня—человек. 
Людець, -дця—человечишка. 
Люди, -дей — 1) люди. З його 

люди будуть — из него толк 
вьійдет. Вас за людей мають 
—вас счптают людьми, к вам 
относятся как к людям. 2) 
простої! народ. 

Людина, мн, люди—чедовек. 
Людний — 1) ЛЮДСКОЙ. соои* 
рвенний человеку; 2) миого- 

4І10ДНІСТЬ—население. (людний. 
ЛЮдніти— І) пачпнать походить, 
долаться более похожим на 
человєка; 2) наполняться, 
заселяться людьми. 
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Люднб^кар.—1) по-людскп, как 
следует человеку; 2) на лю¬ 
дях, публично. 

Людбвий—народний. 
Людожер, -ра—лгодоед. * 
Людожерний, людоІдііий—кро- 

вожадний, людоедский. 
Людоїд, -да—людоед 1 , 
Людо різ — убпйца, разбойнттге. 
Людославний—славний, знаме¬ 

нитий людьми. ’ 
ЛЛдство—люди, человечество. 
Людський — І) человеческнй; 

2) человечний, приветллвьій; 
3) порядочньїй; 4) народний,' 
простонародний; 5) чужоа, 
не свой, чужпх людей. 

Людськість — 1) человечество; 
2) гуманность, человечность. 

Людці, -ців—ЛЮДПШКП, 
Людяка—человочина. 
Людяний — 1) гуманний, прп- 

ветлпвий; 2) человечньїіі, по¬ 
рядочньїй, настоящпп. 

Людяність—1) гуманность; 2) 
пр пветл и вость, 

Люз, -зу — свободное место. 
Люзом {как наречи?) — сво-: 
бодно, в беспорядке, 

Люза—барка речная. 
Лкпний—свобод вий, вольний. 
Л(озувати—смеоять; -ся — рас- 
шативаться, ослабевать. 

Люла—большая трубка. 
Люлечки—ум. ОТ ЛЮЛІ. 
Люлечний — ]) .трубочний; 2) 
любящий курить пз трубки. 

Люлечник — табачник, кури* 
тель ид трубки. 

Люлі -люлі, межд,—баюшкп- 
Люля, см. Колиска. [баю. 
Люлиння—баюкавье. 
Люпяти — І) Оатокать; 2) {о де* 
тих) спать. 

Люлька—курнтельн&н трубка. 
Люнтра—у якая длішная лодка. 

слот. А. ЯіковсьлкК -2«. 

Люстерко, люстеречко — зер- 
кальце. 

Люстро—зеркало. 
Люстрйна—люстрин. 
Люстриновий — люстриновий. 
Люстрбвий—1) зеркальннй; 2) 
люстриновий. 

Люсувати—І) шппеть, кинеть; 
2) гасить известь 

Лют, -та—гвоздь для стягива- 
ния колеспого обода, 

ЛютерсьКий—лютеранекпй. 
Лютий—1) свирепьій, суровий, 
жестокпй, лютий; 2) креп- 
кпй (о табаке); 3) февраль. 

Лютити—сердить, раздражать. 
Лютитися, см. Лют)гвати. 
Лютість — ярость, свиредость. 
Лютне, пар.—морозно. 
Люто, нар.—свирепо, жестоко, 

люто, зверски. 
Люто[е]р, *тра—лютеранин. 
Лютування — 1) свирепствова* 

- ниє; 2) паявпе. 
ЛютуваТИ^—1) свирепствовать, 

злиться; 2) паять. 
Лють, -ти —1) гнев, раздра- 
жение. Л* узяла—зло взяло. 
2) сильний холод. [вол. 

Люципер, -пера—ідюдофер, дья- 
Люшенний—имеющий лютню, 
Люшня, см. Лушня. 
Лягавий — ленивий, лежебок, 
медліггельний. 

Лягати, лягти, ляжу— 1) ло- 
житься, лечь; 2) {о солнце) 
заходить, зайти. 

Лягти, еде Лягати. 
Ляда — 1) опускная дверь; 2) 

опускная ставня в прилавке. 
Лядський—польский. 
Лязурбк, *рка—синька. 
Ляк, -ку—нспуг. 
Лякання—пуга ниє. 
Лякати—пугать, страшить; -ся 

—путаться. 
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Лякливий, лякучий -пу гливьій. 1 
Ляля» лялька — ]) маленькое 

дитя; 2) кукла. 
Лялька — кукла. Вистроілась, 

ЯК л.—как куколка оделась. , 
Ані л-ки не видко—ни души 
не видно. 

Лялько—з рачок в гдазу. 
Ляма — лямка; пояс для тяги. 
Лямець, -мця—воилок. 
Лямівка — обшивка (вапр.. 
юбки), опушка. 

Лямпа—1) лампа; 2) лампада. 
Лямпада —лампада. 
Ля мпарт—леопард. 
Лямповннк, -кі — ламповщик. 
Лямувати — 1) окаймлять, об¬ 
шивать; 2) тя'Цуть риболов¬ 
ную сеть при помощи дямки. 

Лямус,-са—ком, сплошной ком. 
Лямцеві Чоботи—і.аленкп, 
Лянний—льнявой. 
Ляп, межд.—шлеп, хлоп. 
Ляпавиця—слякоть. 
Ляпанець, -нця—оплеуха, по- 
Ляпаннна—пачкотня. [щечпна. 
Ляпання—1) хлопание; 2)шле- 

павпе, плескание; 3) броса- 
ние чем-либо липким п мок¬ 
рим; 4) пачканпе пятнами; 
б) звуки от ударов рукою; 
6) язикбм—болтоввя. 

Ляпанці,-їв—туфлп, тлепаггци. 
Ляпас, -са—иощечпна, шдепок. 
Л-са злапати, з'їсти—полу- 
чпть пощечпну. 

Ляпати, ляпнути — 1) хлопать, 
хлопнуть, стучать, стукнуть; 
2) шлепать шлепнуть, пле¬ 
скать, плеснуть; 3) шлепать, 
шлепнуть, бросать, оросить 
что-нибудь липкое, мокрое; 
4) пачкать, пятвать; капать, 
капнуть;5) ударять, ударить; 

; 6) сказать что-нпбудь( бол- 
тать, сболтвуть. 

Ляпка-—1) пятно; 2) болтовая. 
Ляпотіти, -чу, -тйш—хлопать, 
шлепать (учащений), капать 

Ляпбтнява—хлопание, плеска¬ 
ние. 

Ляпонути—1) сильно хлопнуть, 
шлепнуть, плеснуть; 2) с шу¬ 
мом упасть, шлепнуться. 

Лярва—потаскуха, [щелкаепя. 
Ляск, -ку — звук хлопання. 
Ляскання—хлопание, щелканве. 
Ляскати, ляснути — хлопать, 

хлопнуть, щелкать, щелкнуть. 
Вони тільки язиком ляскають 
■—онп лишь попусту болтаюг. 

Ляскіт, -коту—хлопание, щел- 
кание. 

Ляскотіти, «чу, -тнш—1) уча- 
щенпо хлопать, щелкать; 1.! 
бьістро говорить, бо л тать 
(наше крикливим голосом). 

Ляскотня, -ні—хлопание, щел- 
канпе, трескотня. 

Ляснути, см. Ляскати. Справа 
л-ла—дело провалилось. 

Литва—дрянь. Лятвою-лятва— 
дрянь - дрявью. 

Лясь, межд.— хлоп, тлеп, щелк* 
Лях,’ •хдрмк. -хй» -хів—1} по¬ 

ляк; 2) жит. ГІодолип. 
Ляхва—поляки. 
Ляхівка—полька. 
Ляхівський*—польский. 
Ляхувати — жить как поляки- 
Ляцький, сли Лядський. 
Лячнйй — 1) страшний; 2) бо¬ 

язливий. 
Лячно, пар. — 1) страшно; 
боязливо, испуганно. 

Ляшсня, -ияти—ребенок-поляк. 
Лишити, -шу, -шиш—полони- 
\ зпроьать. 
Лишити, -шу, -шиш—1) раз- 

блть огород на грядки; 2) 

делать знакп на поле,чтобі і 
не било обсевок. 
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Ляшіти, -шію—ополячиваться. ) 
Ляшка — 1) полька; 2) грядка. 
Ляшкуватий—ополячившийся. ! 
Ляшеький, ем. Лядський. 
Лящ, -ша— 1) (риба) лещ; 2) 

пошечпна. [кий говор, крик. 
Лящання—пронзптельньїй, рез- 
Лящати—1) пронзительно, резко 

говорить; 2) щелкать, тре- 
Лящик—ум. от ЛЯЩ* [щать, 
ЛьвовиЙ—львдвий. 
Львов’янин, .ик. -янн — Льво¬ 

ве ц, житель г. Львова. 
Льод, лід, р. льоду—лед. 
Льодовий—ледяной. 
Льодовйк, -ка—глетчер. 
Льодбвня и льоднйця—ледник. 
Льодолбм, -му—ледокол, ледо¬ 
лом. 

Льокай, -ая—лакей. 
Льбля—детск рубашка. 
Льон, р. льбну и льну—лен. 
Льбннк—осевая чека, засовка. 
ЛьАнище—место льнянойо по- 
Льонний—дьняной [сева, 
Льоп, межд.—шлеп, ляп*! 
ЛьАпи, -пів—1) пятна от цвет- 

ной жпдкости; 2) (о картине) 
мазня. 

Льос, -су—1) жребпіі, Судьба, 
удел, участь; 2) (геолог.) лес, 

Льотбк, -тка—отверстие в улье 
для влета и вшдета пчел. 

Льох, -ху—1) потреб, подвал; 
2) яма, пещера, подземелье. 

Льоха—свпнья. 
Льоховнця — яма, волчья яма, 

западня. 

М 
Ма—1) (сокр. от гл. мати) мас. 
Чорт-ма, кат-мд — нет. 
2) сокр. мест. мбя, мбє* 

Мабу[і]гь, мабути, нар. — 1) 
должпо бить, вероятво; 2) 
да как-же. 

Мавка—русалка (лесная). 
Мавпа— обезьяна. 

І Магазей,-зею—хлебний амбар. 
І Магай-бі(г) —бог в помощь. 
В Магйрка, см. Маґерка. [бургск.). 
І Магдебурка—картофель (магде- 
Мапічнин—маги чесни й. 

І Магівнйця, см. Магельнйця* 
І Магляза—(о лице) замарашкаї 
Магнйтнй—болезиеннгай, слабо- 

. сильний. 
Магура—високая гора. 

[ Магель, маґоль, -ґлю —1) бе- 
дьевои каток; 2) часть ткац- 
кого станка. 

і Маґе[І)льниця, -ці — бельевой 
каток. 

1 Магерка—войлочаая шапка. 
Маглювати—1) катать (белье); 

2) плутовать. 
Магнес, -су—магспт. 
Магнесйвнй—магнитний. 
Маґнесувати—магнптпть. 
Маджер,-ру—дорев^нньпі пест. 
Мадзур» -ра—1) (пренебр.) ук- 

рапвец-католик; 2) большая 
криса. 

! Маєтний— зажиточиьій. М« клас 
—йму іди й класе. 

Маєтність, -нести — ї) поме- 
стие; 2) пмущество. 

Маєток, -тку — І) пмущество; 
2) состоявпе; 3) имевие, по- 

Мажа — чумацклй воз. [местьо. 
Мажара—арба. 
Мажний — относящпйся к чу- 
мацкому возу. 

Мажбрка—турецкий табак. 
Мазальник — мазальщик, шту¬ 

катур. 
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Мазаний—1) помазавн'ьій 2) ба- 
Мазанина—маз ця. [ловаванй. 
Мазанка—1) мазанае; 2) изба- 
мазанка; б) бутерброд: 4) па- 
стушья одежда, вьіваренная 

Мазання—мазание. [в жпре. 
Мазарня—смологонная печь 
Мазати, мажу — 1) мазать; 2) 
штукатурить; 3) болить; 4) 
карать; 5) кого — баловать. 
М-ся до кбго, коло кого _ 
таскаться к кому. 

Мазглйвнй—плаксивий, (мази. 
Маззя, -зя—1) мазь; 2) (собир.) 
Мазило, -ла—І) смазочньїй ма- 
терьял; 2) см. Квач. 

Маз,и» "ЗІЯ — 1) мазальщик* 2) 
марала; 3) см. Мазун. 

Мазійка—1) мазунья; 2) пачку п. 
Мпзільник, см. Мазальник. 
Мазка, -кй—кровь. 

^Мазлюка—мордо ворог. І 
Мазниця 1) лагунка для дегтя: 

-) шайка с плоским верхом. 
Т* «азануть, ударить. 

Мазун, -на—баловень, любимец. 
Мазунча, -чати — баловень (о 
ДїОбенке). 

Мазур, -ра—1) мазурский по¬ 
ляку 2; мазурка (таиед). 

Мазуратнй—испачканниії. [апе) 
Мазурок, *рка—мазурка (пече- 
Мазюкати—мазать, плохо ри- 

совать. г 
,Мазя, -Зяти—неопрятное дитя 
Мазяр, -ра — продавец дегтя. 
Мазярка, см. Мазниця 1. ! 
Маївка -1) майская гречиха: І 

2) маевка. ’ І 
Май, р. маю-1) зелень (см. Кле¬ 

чання); 2) месяц май. В маю І 
—а) в має; б) в зелена, 3) , 
ііов. накл9 2 лицо от гл. мати 

Май, нар. -— і) почти; 2) 
больше., М. не вистачить_ 
должно бить не хватпт. 

4СЦ 

Майбутній—буду щип. 
Май буть, кар., см. Мабуть. 
Майдалати — болтать, махать 
Майдан, -ну — 1) площадь; 2( 
лесная поляна; 3) смологон- 
ний завод. 

Майданний—площадвой. 
МаЙдати, -даю, -єш и -дж\ 

-ДЖЄШ —1) ВПЛЯТЬ (хвостом,- 
“) гл. Майдалати. 

Майже, пар.—почти. 
Майка—-шпанская муха. 
Майновий — пмуществепниіі. 
Маикігт, майкутник — левша. 
Маинии, -на, -не - густолп- 

стайй, многолпстбєнньііі. 
Майнб— имущество. 
Майновий — имущественвьів. 
Майнути—1) махнуть; 2) мель¬ 
кнуть: 3) махнуть, сбегать. 

Маиовий, майовнйй—майский. 
Магіорити, -рю и майоріти, 

-рпо—1) мелькать; 2) рази-- 
ваться. (мастер. 

Майстер, -тра и майстро,-ра- 
Майстернйй м майстерський — 
мастерской, искусвий. 

Майстерно, пар. — мастерски 
Майстерня, майстров а, -вої і 
мзйстрбвня—мастерская. 

Майстерство—мастерство. 
Майстраг, -ту — магистрат. 
Майстрацьк ий—магистратски й. 

и 

Майстрова, -вої — мастерша. 
Майстровий—мастеровой. 
Майстру)ю]вати, -рую —масте- 
рпть, делать. 

Майта[о]лати — болтать, бол¬ 
тать ся, мотаться. 

Мак, -ку—мак. Маку наївся— 
одурел. На м. розбити—ра; - 

^ бить вдребезги. Маком ‘ сі¬ 
сти —стать в тупик. Як за* 
трусить зеленим маком—как 
осерчаот. Сліпий м. — хоро¬ 
водная и гра. 
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МаКІВ,-НОВИЙ—маков, маковийл 
Маківка-—1) маковка, головка; 

2) цветок мака. 
Маківник, -ка и маковик у -ка— ] 

^лепешка из меду ц маку. * І 
Макітра и макотерть—1) мако- 

терть; 2) котловина; 3) бащ-. 
ка, котел, голова (бран.) 

Макітритися ,-рюся—вертаться. 
* М* голова—голова кружится. 
Маковйна — маковий стебель. 
Маковиння, -ня (соб.) — стебли 
Маковнця—макушка, (мака. 
Маковнще—1) поле из-под ма-.! 
ка; 2) поле цод,маком. 1 

Маковій, -вія — ]) праздвпк 
1 августа; 2) (пт.) коноплянка, ; 

Макогін, -гбна—1) деревяяний і 
вест. М. облизати, поволо¬ 
чити—получпть отказ в сва- 
гговстве. Схопити м-на ^ по- 
аучнть колотушкой. 2) ко- і 
Пец оси. 

Маколь6[я)ндра и макоггійка — 
^ (пт. > коноплянка. 
Макорженик,-ка-коржс маком, 

і . Макорти, -тів—котловина. 
Аіакотиря—низко острпженпая 

голова. 
I Макотрус, -са — 1) сбор маку; 

2) время сбора маку. 
Макоцвітний — глупий, идио- 
• тичньїй. 
Макса—рибная печень, 

* .МакулуватиЙ—неловоротлнашй, 
* увалевь. 
Макух, -ха и макуха, -хи—1) 

І Жмьїхи; 2) увалень; 3) рас- 
тяпа, тюфяк. 

.Макухо|у]ватий— 1) (о камне) 
поздреватьій, пористий: 2)см. 

І Макух 2 и 3. 
ІВ Мвкушенка—кушанье вз коао- 

вляньїх сбопн. 
II .Малай, -лая — 2) хлеб пз куку- 

рузи, гороху для пшеиа; 2)1 

ш 

плохо Бьіпеченвьій хлеб; 3) 
(раст.) просо. 

Маламурити— жрать, трескать 
Маланка, с.и. Меланка. 
М ала нку вати—н раз дно вать ка* 

нун нового года. 
Малахай, -хаю, -хая, малахай* 

ка—1) плеть; 2) шапка с на* 
ушниками. (ньш. 

Малезний—пустячньш, ничтож- - 
Маленьство — 1) малолетство. 
З маленьсгва—с малолетства. 
2) малютка, крошка. 

Малеча (сод.) — і) мелюзга; 2) 
детвора. 

Малиг[к]уватий—седлнстий (о 
Ліализна—малость. [животшлх)* 
Малий—малий. 
Малина—1) малпнар2) свадеб- 

ний красний флаг; 3) (жарг.) 
норовекой притон. 

Малинівка, малиняк/ 
линовка (наливка). 

Малин бвий—мал п новий. 
Мали ги, -лю, -лиш — умалять, 
уменьшать; -ся —.поступать, 
по-детски, [лочь, глупость. 

Малість — 1) детство; * 2) ме- 
Маліти, -лгю — умаляться, 

рлменьшаться. ^[мелюзги. 
Маліч, -лечи^мелочь, мелкота, 
Мало, нар.—ма^Ь). М« що не— 
чуть-не, чуть-чуть не едва 
не. М. не—почти. М* не двад¬ 
цять років—без малого, поч» 
ти двадцять лет. 

Маловажити, -жу (собі щось^ 
когось) —не придавать зваче- 
пия, не цевить. 

Маловажність, -ности — дезна-г 
чптельпость 

Маловір, -ра—маловер. 
Малодос відпій—малоопитньїй. 
Малоземелля—малоземелье, 
Малоліт, -та, малоліток, -тка^ 
малолетний 
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МалолічнніТ — мало численний. 
Малолюддя—малолюдье. 
Маломовний—иерааговорчп вий, 
молчалпвьій. 

МаломАвність — неразговорчп- 
вость, мрдчаливость. 

Маломіцний, малосилий—,ма¬ 
лосильний. 

Малювання—1) писанпс краска¬ 
ми» 2) жпвоппсь; 3) картина; 
ч) окраска; 5) нЗображеніїе, 
оппсашіе. 

Малювати,, -люю — 1) писать 
(красками), живописать; 2) 
красить, малепать; 3) пзобра- 
жать;-ся—1) рисоваться; 2). 
подкрашивгіться, ру маниться, 
краситься. 

Малюк, -ка и малюта, -ти — 
мальіш, кишонок. 

Малюнок, -нка—картина. 
Малюсенький, малесенький — 

крошечньїй. 
Мйлюхшій, малюцький, малюч- 
КИЙ—крошечньїй. 

Маля, -ляти—малютка. 
Маляр, -ра—живописец. Артй- 

СТ-М*—художник. 
Малярня—і) малярная мастер- 
ская; 2) ательє художника. 

Малярство—живописі». 
Малярувати — зави маться ма¬ 
лярством, ^ [мастерье. 

Малярчук, -ка—малярский под- 
Ма[е]ляса—меляс. 
Маляе(к)6вий —мелясний. 
Малятура —малеванье. 
Мальований— 1) раскрашонішіі; 

2) цвегной; 3) красивши, вм- 
холенцмй. [ской одеждьі. 

Мальованка — (мя.) род. жен- 
ЛІа.іьАвання — картпаа, произ- 

ведение кисти. 
Мальовка—раскрашивание, рас- 

рпсовиванпе. [вописнин. 
Мальовннй и мальовничий—жи- 

Мальовничо, кар,— живописно. 
Мальство — малолетство, дет- 
ство. 

Мамай, -мая—І) каменная ста¬ 
туя в степи; 2) популярная 
картина из казацко-гайдамац- 
кого бита. 

Мамалига, -ги — кушанье яз 
кУ,кУРУ»ной муки. 

Мамій, -мія—маменькин синок 
Мамкув&ти—бить кормили цей* 
Мамрати, -раю—1) шарить, ко¬ 

паться; 2) бормотать. Мамре 
в гарячці—бредит, 

Мамула—увалень, 
Мамулити,-лю—пачкать, гадпть, 
Мамун—злой дух (сказо-чн.). 
Мазуна—закритая, замаскиро- 
ванная фигура/ 

Мамунка—кукла. 
Мамчин—1) мамин; 2) мамкпп. 
Мамчич —сшн мамки. 
Мана, -ми — І) прпзрак; 2)*п:і- 
люзпя; 3) обольщевпе. 

Манастир,-ря и-ра—монастьгрь. 
Підвести під м. — і) одурд- 
чить; 2) ввергнуть в нищету. 

Манастирище — 1) развалпньї, 
месі о ііз-под монастиря* 2} 
монастирская усадьба. 

Манатки,-ків—пожитки, одеждд 
(барахло). [кп. 

Манаття (соб.)—лохмотье,тряп* 
Мандебурянйк — хлеб с пря¬ 
ме сью картоф^ля (маґдебурЛ 

Мандсль, -длю—мера, счет сно* 
пов хлеба, конЬплп. 

Манджак, -ка—тара ка п. 
Манджати, -жаю — потараплп- 

ваться, торопливо идти. 
Мандри, ‘Рів,—скитанпо. Піти 

к в М.— у йти скнтаться. 
і Мандрика,-ки—род творожнпка. 
і Мандрівець, -вця, мандрівник, 

-ниця — 1) путешественапк» 
-ница; 2) страв ник, странница. 

і 
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Мандрівка—1) путешествве; 2) 
стравствие. скптавие. 

Мандрівний, мандрівський — 
стравствующий. 

Мандрбваний—страаствующий, 
забродяживший. 

Мандрування— странствпе. 
Мандрувати, -рую — 1) стран- 

ствовать; 2) з ЧОГО—уходить, 
отправляться; 3) до чого— 
направляться (путешествуя). 

Мандрьбха—1) бродяга; 2) по¬ 
таскуха. 

Маневрувати, -рую — маневри- 
ровать. 

Маненький—маленький. 
Манити, -Нш — 1) манить, за- 

влекать; 2) обмавьівать. 
Манівець, -вця—путь (непро¬ 
торенний) напрямик. 

Манівці, -ців — пепроторенвме 
пути. Збитися На м*—а) у йти с 
нроторенаой дороги; б) бить¬ 
ся в самостоятельних блу- 
ждаппях. [ство. 

Магііження—крпвлявье, жемап- 
Маніжити—маве:кпть; -ся—же- 

ііаниться, «ежночать, 
Манір, -ру—манер, образец 
Маніра—манера. 
Маніритися, -рюся—жемаппть- 
Манірний—маперний. [ся. 
Манірниця — кокетка. 
Манія, -ні!—прпзрак. 
Манливий—1) соблазнительньїй; 

2) обмаичивьій. 
Манна—1) маппа; 2) молоко. 
М а н н истий - м ол о ч н ш Й І ще ство. 
Манок, -нку—достояпие, пму- 
Маноцівник—волшебішк, кол- 
Манта—плащ (широкий), [дун. 
Мантачити*— 1) править косу; 

2^ тратить, мотать. 
Мантачка, -Кї^—деревявпая нра- 
вилка для коси. [хать. 

Мантнлнти — развеваться, ма- 

Мантйти, -чу — вимани вать, 
випрашивать. 

Мантулик, -ка — пирожок без 
начинки. М-КИ Збирати—по- 
прошайвпчать, пищеиство- 
вать. |подачки. 

• МантуЛиТИ, »лю — вьтмавдвать 
Мантульник —блюдолиз, под- 
лппала. [шевпик. 

І Мантяр, -ра — обманщик, мо-* 
-Манути, -ну, см. Манити. 
Манутися, -неться (до чого)— 

((їезл.) тянуть (к чему), хотеть, 
ХОТЄ1Т.СЯ. 

Маняк, -ка и маняка^-ки—1) 
чучело; 2) веха; 3) призрак, 
прпвидение; 4) мапьяк; б) ма- 

Манячйти, см. Маячити, (рево. 
Манька — і) шуйца; 2) (нжя) 

. Манька. 
Манькб, манькут—левша. 
Мала — географическая карта. 
Мара—1) призрак^иривидееие. 
Марбю ходиш—ходить (тут) 
как л рови ден по. 2) злой дуг. 
М. йогб знає, де дівся—чорт 
его знает куда девался. 3) сні>- 
видение, греза; 4) кошмар., 

Марвавкати—(о кошке) мяукать^ 
кричать. 

Марга, маржина—скотина. 
Марена—чучеЖ) в Йван. .ночь. 
Марець, -рця—март. 
Мари, р. мар— 1) носилки (для 

умершпх). Щоб тебе на ма« 
! рах винесли—чтоб тьї витя- 

нудся. 2) сновпденья. 
Марити, -рю—грезпть, мечтать; 

■і' -ся — (безлич. гл.) предста¬ 
вляться, спиться. 

МаркантниЙ—отмечепшлй. 
Маркітний — 1) скучний, неве¬ 

селий; 2) не до вольний, огор- 
ченньїй; 3) жуткий. 

Маркітно, нар,—1) скучно, не¬ 
весело; 2) жутко. 



Марнота—Марюка 
-А, 

■Маркбта ]) тревога, беспокой- 
ство; 2) дурное расположе- 
нде духа. 

Марк[х]отка—махорка. 
■Мармиза—1) хайло, морда, ро¬ 
жа; 2) грубиян. г 

ЯІармоІуІр, -ру—мрамор. 
Мармо [у)р6вий—мраморний. 
Мармос, -са, см. Мармиза. 
Мармота[і|ти, -чу-бормотать, і 
Мармурок\ -рку-род глини. , 
Марне^ пйр., см. Марно, 
арннй 1) пустой, тщетньїй, 
на о рас ний; 2) худой, болез- 
иенньїй на вид. Марна річ — 

■а) пустая вещь; б) (как нар А 
незачем, напрасно. Марні ба¬ 
лачки празднме разговори. 

^Иарннк—бос, смутьяи. [веіць' 
Марниця — пустяіс, ничтожеая 
Марничити—расточать. 
Мірність, -ности — 1} тщота 

"Суетность; 2) ничтожность* 
пустота. • Гвяі^тк’, 

Марніти,-нпо чахнуть/худоть, 
Марно, нар.—попусту, напрас- 

, но, тщвтно. 
.Марновірство—суоверпе. 
Марнодумець, -мця—пустодум. 
МарномАвсиь, -вця-пустослов. 

,РнОТа— 1) суетность (зап.)- 
-) малость, нпчтожность 

Марнотрав* марнотравець, -’вця 
расточитель, мот. 

Марнотравити, -влю — мотать 
расточать. [вий* 

Марнотратний - расточитель: 
Марнотраество и марнотрата- 
мотовство, расточктельпость 

Марнотрата-расточительность 
Марнотрат, -та, -тка, -тки-раі 

сточятель, -ница, [расточать. 
Марнотратити, -чу — мотать 
Марнотратний - расточитель- 

ний. 

Марнотратник,, см. Марнотрат. 
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і Марнування—потеря, трата. М 
часу—извод, потеря времеяи. 

Марнувати, -цую _ попусту 
раотрачпвать, тврять; 
попусту пропадать, ирихо- 
дпть в упадок. Р 

, Марокеа трясп на, топь, болото 
Мартин—(содян. пт.) ..риболов 
Мартопляс, -са - вертопрах,' 

М^™Р . [«арте. 
Мартюк, -ка-заяц, родивш. в 
Маруда, -ди-копотун, копо- 

ТЗ^НЬЯ, мямля. 
Марудити и марудитися, -джу- 

СЯ» -Дишся-копаться, возить- 
ся, мешкать. [котньїй. 

Марудний —копотлавий, меш- 
Марудність — колотливость, 
мешкотность. [котно 

М ару д на $нар.—копотл п во, меш * 
Маруна (раст.)маточная трава. 
Марфа (запад.) — і) дерево із 
рочного о лота; 2} имущество 
товар. Стрілецька мдичь! 

Марципан, -ну—марцппааьг. 
Марцівкн, -вйк — мартовские 
цьшлята. 

; Марцьоеий—мартовскпй, 
Марчіти, -чію—1) стариться, 
Дряхлдзть; 2) приходить в упа* 
док. 

Марчук, *ка —* 1^ мартовсклй 
Щевок; 2) мартовский (1917 
года) украйнец. 

НА ^ 1) маршал; 2) см. 
Маршалок 1. 

Маршал кувати, -кую—зав я мать 
должность маршалка. 

Маршалок, -лка—1) предводя- 
тель дворянства; 2) староста 
на свадьбе, 3) дворецкпй. 

^Иаршляк,-ка—(у горшенн.) чер* 
ная.краска. . •[вать 

Маршуватн, -шую—марширо- 
Мармжа—1) страшилиїде; 2)уа. 

от мара. 
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Марянка, -ки—(раст.) смолка, 
М. пахуча—пахучая смолка. 

Мас, -са—круглий, невисокий 
столик. 

Масалиґа, -ґи—іиот, пдут. . 
Маслак, -ка—1) кость; 2) ло- 
дижка; 3) кость на сочлеве- 
нпи. [стний. 

Маслакуватий — шярококо* 
Маслачок, -чка—1) ум. от мас¬ 
лак; 2) кость пальца, 

Маслаччя (со(ї.)—кости, 
Масленйчка — (посуди) маслянка. 
Маслити, -лю—маслить. 
Масло—масло. М. робити—пах- 
тать, сбивать масло, 

Маслосвятити ,-чу—робороаать, 
совершать елеосвящеіше. 

Масло свяття—елоосвя щение. 
Маслувати, -лую, см. Масло¬ 

святити* 
Маслюк, масляк, -кі—І) мас- 

леник(грпб); 2) слизень,згдит' , 
Масляна, -ної—масленица. [ка. 
Масляний—масляний. За м-ні 

вишкварки ке помирились— 
ни за что доссорнлпсь. 

Маслянка—1) пахтаиье, сиво 
ротка; 2) пахталка; 3) мас- і 
ланка (иосуда); 4) жирная бе- 
лая глина; 5) масляная краска 

Масляно, нар— мноїіо масла. 
Масляр, -ра — продавец масла. 
Масльбни, -льін—оладьи, 
Масльбнити, -ню—муслить. 
Масний—1) масляний М. не¬ 
діля—воекресенье на енрной 
неделе. 2) жирний. М-а стра- 
в®“Жирное блюдо.М-ні анек¬ 
доти—сальнме анекдоти. 3) 
замасленний, засаленний; 4) 
(.Переносно о словах) у сил єн- 
®о ласковий, масляний, 
Недскреннпй, 

Масниця и масниці, -иць - 
сленица. 

но 

ма- 

Масничка, -ки- 1) (посуда) ма¬ 
слянка; 2) пахталка. 

Масно, нар.—І) Щасливо, жир¬ 
но. М. їсти—жпрно єсть, есті 
скоромнов. Сміятися м« — 
грязно смеяться. 2) (о словах) 
льстиво, масляно. 

Мастак, -ка, см. Мистець. 
Мастило, -лі—І) помазок. 2) 
масло, смазка. 

Мастильний—смавочний. 
Мастильник, -ка — 1) смазчпк; 

2) мазальщик. 
Мастити, мащу—1) смазивать; 

2) йазать глпной; 3) пачкать,. 
грязнить; 4) тасовать (карти). 
Словами м. — умаслпвать, 
ус л аж дать, обольщать. 

Мастіння—мазка (процесе). 
Масткий — 1) жирний, масля¬ 

нії стьій; 2) легко марающпи-. 
ся, см. Маркий. 

Масткослбвиїі—СЛ адкоречивьііі 
Масткослбвити, -влю—умасли- 

вать, ублажать. 
Масть, -ти и -ти—І) мазь; 2), 
масть, двох; 3) масть (в кар¬ 
тах). Який і на м., не знаю— 
накой, п в глаза не видел. 

Мата—соломенная рогожа. 
Матаржин, -ну—хлеб из куку- 

рузной муки с зіленью. 
Матербас, -су — (материн) йе- 

стрядь. [матери. 
Материзна — иаследство после 
Материк, -Ка—І) подпочвд, не 

тронутая земля; 2) материк 
Материнка—лекарств.растение 
Мате[ї]ркувати| -кую—бранпть 

по матушке. 
Матерний—матерой. 
Матерній—материеский. М-НЯ 
мбва—родной язик. 

Матерно Рнар .-поматеринщнне. 
Матерювати, -рюю — бить по¬ 
саженно й матерью 



Мати —Мацапура 
4Н> 

Мати, -терп, мн. матері, -рів— 

дать. Головата м.— мать на 
свадьбе. Старша м.—настоя- 
гельница монастиря. Скарбб- 
Ба М.—монахщія-зкошшка, 

Мати, Маю—яметь. Маєш—па, 
вот. От тобі й маєш—вот 
теие и на. Бог * має, чорт- 
ма(с)—нет. Мати за кбго, за 
ЩО—-спитать кого кем, чем. 
Він не має мене Й за устілку 
—он счлтаот меня на по что. 
Мас-бути, см. Мабуть. М. на | 
МИСЛІ—предполагать, думать. 
М. на пеньку—п ом нить, дер¬ 
жать в памятп. Мати на бці 
КОГО, що—слеаить за кем, , 
за чем; -ся-1) бить, нахо- 1 
дптьея, йметься; 2) поживать, 
чувствовать своя. М. в га¬ 
разді благо полу ч но, спокой- 
ио жить. Матимешся — ужо 
будет тебе. Як він Мається? 
—'НаСКОЛЬКО он состоятелен? 
Дибре мається—он состояте* 

Малося бути—имелобьіть. 
ш —как поживаєш. 

Матиця — 1)/матка; 2) дикая 
свинья; 3) пчела-матка; 4) 
втулка в колесе. 

Матінчин—маменькин 
Матір, -тери—мать 
МатІрка, мн. матіркй, -рбц — 

1) матушка; 2) семеннал ко* 
нооля. 

Матірний, матірчатий—сделав. 
ний нз матіркй. 

Матка—матка. 
Матланка—трепка. [точний. 
Митний —еостоятедьний, зажп- 
Матня—1) углубденная часть 

невода. Попасти, •ся в мат¬ 
ню—попасть в безвілходное 
положенив. 2) часть шаровар. 

Матовий—матовьїц. 
Маторженик—корж о маком. 

Маточина—стунпца (в колесо). 
Маточка—1) крєстная мать; 2) 

пестик (у цветка); 3) ум. от 
матка. 

Маточник—1) маточная ячейка 
в сотах; 2) (у пчелов.) маточ¬ 
ная клетка. [кин. 

Матушчин—попадьин, матуш- 
Мать, нар.% см. Мабуть. 
Мах, •маху — взмах, розмах 
У-мах—бистро, сразу. 

Маха, -хи — часть ветряной 
мельницш. [буйке. 

Махалка — (рм£од). флажек на 
Махан, -ну—вареное мясо. 
Махання—маханне. 
Махати, -хію, «хаєш, махнути 

— махать, махнуть. М. ДО1 
Кбго, чого — махать, -нуть 
к кому, куда. М. до кбго, 
на кбго рукбю, головбю — 
махать, -цуть кому рукой, 
головой. М, на кого, на щб 
рукбю—махать, -нуть на кого, 
на что рукой (безнадежно). 

Махина, •ни, махйня, •ні — 
махина. 

Махпка — махотка, горшочек. 
Махлювати—обманивать, плу- 
товать. 

1 Мах[к]ляр, *ра> махлярка, -кя 
— плут, моше в нпк, плутон ка, 
обман щица 

Махлярити,-рю, см. Махлювати. 
Маховий — маховой. М-ві вила 

—вшга с длпиной ручкой. 
Маховик, -ка — 1) маятвик; 2) 
маховое колесо. 

Махом, пар.—бистро, 
Мах(о)нути — 1) сильно 

нуть; 2) помчаться. 
Махорн.яний—махорочньш. 
ліахбта — колебанио, качани*?. 
Мацання—оїдупиваадо, іцупка. 
Мацапура мешок,, ува- 
лень '(о челов.). 

Мацати —Мелоенк 4Т1 

Мацати, -цаю, мацнути, -ну— 
щупать, пощупать; -ся — І) 
ощупнвать, -ся; 2) копаться/ 
медленно долать. 

Маценя, -няти, мацінча, -чати 
—оченьмал, горшочек. [дать. 

Мацну вати — щупать, ващупи- 
Мацун, -на—любящий щупать. 
Мацур,^ -ра —кот. 
Мацюра, -ри — толстая палка. 
Маця, '*ці — 1) маца; 2) педо* 

трога, важная особа. 
Маць, -ци—все крохотное. 
Мацькб—перешптельньтй чело- 

век, идущий ощудью. 
Мача, -чати — мачинка. Булб 

тогб, як мачат—било словно 
песку в море. (шанье), 

Мачанка—сир со сметаной (ку- 
Мачати, -чаю — і) мочить, 

памачивать, 2) омокать. ма- 
кать, мак нуть. 

Мачатко—1) молодая копієчка; 
2) сережка дерева. 

Мачку вати—1) виривать рука¬ 
ми просо, гречку; 2) семе- 
нить ногами; *ся — караб- 
каться. 

МачЛк, -яку — 1) ум. от мак; 
2) очень мєлкпй почерк; 3) 
мн. мачки—венок из цветов 
мана. 

Манула—І) рогожка, мочалка, 
2) (оощ.) неотеса. 

Мачу[о]ха—мачеха. 
Мачушин—мачехиа. (волнн. 
Машамба—брезентовий щптот 
Машерувати—маршпровать. 
Машинівка—молотьба (маш.). 
Машиніст, -та, машннистий, 

-ТОГО — машпнист. 
Машин ник—маши ипет, 
Мащинувати—молотить (маш.). 
Машкара, -ріі — 1) маска; 2) 
рожа, уроди на. 

Маштак, -ка, см. Мистець, 

І Машталір, -ліра—конюх, кучер, 
Машталірський— конюшепаий. 
Маштула, -ли—неотеса. 
Мащений—1) помасленний; 2) 

бал о ванни іі. 
Мащення—мазка, намазивание. 
Маювдти,-юю—зеленеть. 
Маючий—ямущпй. состоятель¬ 
ний, зажпточньїй. М-ча кла» 
са—имущий класе. 

Маяк, -Ка—1) маяк; 2) марево. 
Маяння—развевание. 
Маяти, маю и -ся — 1) разве- 

ваться; 2) колихать, коли¬ 
хаться; 3) махать; 4) вид¬ 
ається, мелькать. Вітер квіт¬ 
ку має — ветер колишеї 
цветок. [денний 

Маятний - заметньш, видний. 
Маячення—1) мельканче, мер* 
цанпе; 2)бред, гаялюцинация. 

: Маячити — 1) виднеться вдали; 
2)( бить на виду. Не маячи 
перед очима — не торчи на 
глазах. 

Маячливий—мечтательньї і!. 
Маячний — видний, заметньїіі 
М гич ка —мед ки й дожди к, см 

: М(г)ла—мгла. [Мжа, 
Мебель, - бели а меблі, -лів—мє* 
Мебляр,-ра—мебельщик. [бель 
Меблярня— мобельиіія фабрика, 

масте рская. 
Мебльовий—мебвльньїй. 
Мегелити—уллетать, єсть о ан- 

потптом. 
Мед, -ду •— мед» На солодк*н 
меду обізватися—заговорить 

Медаля—медаль [сладкоречиво. 
Медвідь. -едя, см Ведмідь. 
Медівник,-ка—медовий пряник. 
Медляк, -Ка — меделянская со¬ 
бака. [ньій. 

Меднйй п -нйстий — медонос^ 
МедбвиЙ—медовий, медвяиілй. 
Медовик, -ка, см. Медяник.^ 



Медовчик—Ментллик 
4іа 

Медовчик, -ка—пчеловод, 
Медог6{і]нка—медокачка. 
Медунка, -ки—1) сладкая гру¬ 
ша; 2) ласковая женщина. 
Дівка-медунка — милая де* 
вушка. [вий. 

Медяний, медянняний — медо- 
Медяник,-ка—медовьій пряник. 
Медянка—берестянка для меда. 
Медяно, нар. — ]) оладко; 2) 
легко, прпятно. 

Меж, межи, Предл. — между, 
меж. Межи бчі—в глаза (плю¬ 
нуть» оросить, ударить). 

Межа", -жі -— межа, граница, 
лредел. М. з межею — межа 
к яеже. 

Межеїшй — средний, обнчннп, 
должнии. М-на вода — Лбт- 
няя, комнатная вода. 

Межень, -жня, межінь, -ЄНИ— 

середина лета. 
М еживузл я—междоузл и е. 
Межшірець, -рця — живущий 
между горами. 

Межигір'я — 1) ДОЛИНЕ'между 
гор; 2) у ще льє* 

МежЙГІрСЬКИЙ — находящийся 
между горами. 

М€Жио]мір, -ра—землемер 
Межин арбдн і Й -между народний. 
Межнпілля—черезполоспца. 
Межиріччя—водораздел. 
Межисітка мелкие отруби. 
МеЖІВКа—размежеванпе. 
Межник, -ка — 1) межовая по¬ 
доєна; 2) Гіромежность. 

Межувати, -жую—1) що—раз- 
мвжовьівать, размежевать; 2) 
З чим граничпть;-ся—1)р*йз- 
межовнваться; 2) граничпть. 

Мезга—мягкая кора под твер¬ 
до їі па соене. 

Ме[и]зИНЄЦЬ| -нця—мизинец. 
Мекати, -каю, мекнути, *ну_ 

блеять, заблеять. 

Ме(ке)кекати, -кечу — блеять, 
Мелай, -лаю , см. Малай. 
Мелайннк — 1) см. Малай; ‘2) 

ломкиіі шиферний камень. 
Меланка—і) канун нового года 
Ходйтн з м-кою — ряженьк» 
под новий год. 2) (имя) Ма- 
ланья. 

| Меланкувати, -кую—справлять 
кавун нового года. 

Мелений—молотий, 
Меливо, см. Мливо* 
Мелйкати — пищать, звучать. 
Мелій, -лія —владелед помола. 
Мелун, -на—пустомеля. Утну* 
ти^ м-на—солгать. 

Мелючий—мукомольньїй. 
| Меляса, см. Маляса. 
| Меляти, -ляю—вилять, вертоть. 
Мельдувати — 1) доносить, до¬ 

клади вать; 2) рассказьівать 
-ся —являть документи. 

Мелькати, мелькнути — мель 
кать, мелькнуть; -ся — ка* 
саться, соприкасаться. 

Мельник—мельник. М-ка піти— 
полететь кувирком. 

Мельчкбм, нар.—мальком» 
Мемель, -ля в вьіраж.: Дати* 
схопити м-ля—побить бьпь 
побитьім. 

Мендель, -деля —сношік хлеба. 
! Мендж(иг)увати, джСиг»ую—по- 

стоянно меняться, барьішвп- 
чать на обмене. 

Менджун, -на—баришник, ме- 
няла (лошадей). 

Менений—поименоваений, на* 
зваепьій. 

Мензеря—дойная овца. 
Мензир, -ря — сорт овечьего 

^М єн кет, -ту—манжет. [сьіра. 
Мент, -ту—мпг. В-мент—ВМїіГ. 

Мента, -ти—жонский подушу^ 
бок. 

І Менталик — медальон* . 

Мситрега—Мерлятнна 

Ментрега — бунт, беспорядок, 
заме шательство. 

Ментрежити, -ся — волновать, 
-ся, бунтовать, -ся. 

Меншати—уменьшаться. 
Менше, нар.—меньше, менее. 
М. З ТИМ—зто не валено, не- 
смотря на то. 

Менший—1) меньшпй; 2) под- 
ручний, низший. Менша бра- 
тія—нищие, попрошайки. 

Меншнти, -шу—уменьшатЬ. 
Меншість—меньтинство. 
Мерва, -ви — І) матая, тертая, 
негодная солома; 2) дрянь, 
негодное. 

Мервйстий—измятьтй, помятий. 
Мервисько, -ка, см. Мерва. 
Мервити, -влю —комкать» мать, 
Мервіти, -вію — приходить в 
негодпость. 

Мер гаснути — стемнеть, еде- 
латься пасмурньщ. 

Мерегий — бурий с темними 
полосами. 

Мережа, -жІ — мережа, сеть. 
М* телефонбва — телефонная 
сеть, м. шкільна — сеть 
школьная. 

Мережати, -жаю—1)'шпть,ре- 
зать ажурние узори; 2) ис- 
письівать, испещрять. 

Мережнво-1) кружево; 2) узор. 
Мережити, -жу — 1) см. Мере¬ 
жати; 2) колотить. 

Мережка, -ки — 1) мережка, 
ажурний узор. Горлата м.— 
сбольшими отверстиямп. Слі¬ 
па м.—с малими отверстпя- 
мп. 2) узорние украшенля. 

МережуваниЙ, мережчатий, см. 
Мережаний. 

Мережуватий — покритий мел- 
кпми пятнами. 

Мереконіти, -нію—мерещнться. 
"іврева—чебак. 

Мерест, -ту—1) лягушочья икра; 
2) низки© Оолотявие. трави. 

Мерехтіти, -хчу, -тиш — мер- 
цать, дрожать, 

1 Мерза—гадость, мерзость. 
Мерзененький—плохой, гадкий 

І Мерзевик **— мерзкий чеяовек, 
мерзавец 

Мерзенний—мерзкий, отвратн* 
тельний. омерзительний. 

Мерзенно, нар. — гадко, омер- 
зптельно. 

Мерзенитися, -нюся—^мараться, 
пакоститься. 

Мерзенство—пакость, мерзость. 
Мерзинець, -нця—плохая, гад¬ 

ка я вещь. 
Мерзйти, -ржу, -зиш—возбуж- 
дать отвращенпе, омерзееие. 

Мерзлий—І) мерзлий, вамерз- 
ший; 2) чувствптельний к 
холоду. [ший. 

Мерзлуватий ~н ємного примерз- 
Мерзляк, -ка—1) что-либо за- 
мерзщее; 2) чувствительний 
к холоду. 

Мерзлякуватий —— чувствіг тель¬ 
ний к холоду. 

Мерзосвітній — очень мер&кий. 
Мерз(ну)ти, зцу — мерзнуть, 

зябйуть. 
Мерин, -на — мерин, холоще¬ 

ний жеребец, 
Мерк(ну)ти, -кну, прош. мерк 

—меркнуть. 
Меркурія, -рії — меркурий, 
Мерлий—мертвий. [ртуть, 
Мерлйни, -лин, мерлйнки,-нок 

— отбиванио церемоніїп по 
! смерти кого. 
Мерлиця — шкура дохлой ОВЦЬІ. 
Мерло, нар.—мертво, 
Мерляк, -Ка—труп, мертвец 
Мерлятмна—1) специфич. соба¬ 

чий, козлиний запах; 2) мез* 
дра, ме^дрина. 
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Мертвець, -ця и мерця | мн, 
мерці, см. Мрець. 

Мертвецький—мертвецкий. 
Мертвечий—мертвецкий. 
Мертвечина, меотвещина—мер- 

твечина. 
Мертвий—мертвьій. М. кропива 

—растеаие. М. кістка — ва- 
рост на теде. 

Мертвити, -влю — І) умерщ- 
мать; 2) желать смертп кому, 

Мертвіти, «вію—мертветь. 
Мертв’як, -ка—мертвец, 
Мертв яків—мертвецу привад* 

лежащпй. 
Мертв’ячкагки-0пидемпя, мор. 
Мертв’ящиЙ — умерщвляющий, 
убпвлгощий. Цілюща та мерт- 
в’яща вода *— живая л мерт¬ 
вая вода. 

Мерти, мру — і) умирать, ме- 
реть; 2) замирать. 

Мертнути—мереть, дохнуть, 
Мерх(ну)ти,-хну, С.*. Меркнути. 
Аіерцв'я, -в’яти И мерцвяк,-ка 

—мертвец. 
Мерча, -чи, мерчачка, -ки ~ 
мол кой, частьій дождпк. 

Мерчик, -ка—маленький покой- 
нпк, труплк. 

Мерчук,-ка—мертворожденньїй 
Мерша,-ші іг-ші,«шів—падаль. 
Мершавнця, -ці—мертвояд. 
Мершаиик - і) білк; 2) ск. 
Мершавиця. 

Мершакка—корова. [щій. 
Мерщенько, Пар,— ум. ОТ МЄВ- 
Мсрщін, ндр.-скореіі, поскорей 
Мерявий — жесткий, улряммй’ 
Мести, мету—1) мести; 2) ЩО 
З чого—мести, вимотать. 

Местний—мстительнмй 
Местник, -ка, местниця—мсти* 

тель, мстптельница. 
Мет, -ту, см. Мент. 

, Кета 1) цель. На близьку ме- І 

ту — в блпзком расстоянан. 
До близької мети—а) в ееДа* 
лекую цель, мпшень; б) к 
близкой цели (пдтл). 2) игра 
в мяч. [ллческий 

Металевий, металйчний—метал- 
Металообрббний—металлообде- 
лочньїй (станок).4 

Металоріз(аль)ний —• металло- 
резньїй (инструмент). 

Металь, -ЛЯ и метальня, -ні 
клдн в мвльнпчном валу 

для поднятля песта, ладаю- 
щего в толчею. 

Мстанинаі -ни—суєта. 
Метаритися, -рюся—суетпться. 
Метати, -таю—метать (летлй). 
Метати, мечу, -чеш — метать. 

бросать; -СЯ—бросатьсЯі ме¬ 
таться. 

Метелик,-ка—мотьшбк, бабо яка. 
Ловити білі м-и—1) забавляї ь- 
ся как дитя. 2) род ажур¬ 
ного узора мережки; 3) ве- 
большая брошюрка. 

Метелиця—1) мятель. М-ці да¬ 
вати—трелать за волосьі. 2> 
род танца; 3) мудьїка и в** 
сня к танцу; 4) овечья болезнь. 

Метений—вьшЄтєнньш. 
Метенйця-^вощпнная моль. 
Митець, -Тця (ДО ЧОГО) — про- 

ворньгй, мастер. [ображать. 
Метикувати — размншлять, со- 
Метикуватий—замьісловатий. 
Метіль, -тели, см. Метелиця 1. 
Метіль, -еля—1) см. Метелик; 

2] назвавше рубля - подарна 
кавобрачньїм. 

Мстільник, -ка—метельшик. 
М стільниця—метельщпца. 

; Метка-напизанньїй ряд(рьібь ). 
Меткий—шустршй, прозорішії, 

і ловкий. [ловко ^ 
Метко, пар. — скоро, Сойко, 

1 Метла, -ли, см. Мітла- 
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Метлиця, см. Мітлиця. 
Метлйще—па;іка к метле. 
Метло — место удобное для 
ОХОТЬІ. 

Метлятися, -ЛЯЮСЯ—болтаться. 
Метнути — метнуть, оросить; 

брослться, устремиться. 
Мето, -та—шум, гам. 
Метбда—метод. 
Метрика,-ки—метрическая кни¬ 

га, метрич. свидетельство. 
Метричний—метри ческнй. 
Метушитися, -шуся—суетиться.- 
Метчій, пар.—скорей. 
Меть, ^ти, см. Мент. 
^ - —механпческпЙ. 
Мецька, -ки—яазванве овцн. 
Меч и міч, р. меча—1) меч. Під 
м. положити «— пзрубить. 2) 
сабля в свадебном обряде, 

Мечведок, -дка, см. Кажан. 
Мечет, -ту—1) печь для хлеба 

(у черномор. рьібаков); 2) ле- 
сок в степи. 

Мечеть, -ти и мечет,-ту—ме¬ 
четь. 

•ка—1) деревянньїй нож 
У терлиці; 2) частьп’ял, см. 
П'яла. 

Мечник, -ка—меченосец. 
Мешкши, -шин—меховме шта- 
НЬІ шерстью внутрь. Глеп. 

мещканець, -нця—житель,жи- 
мешканка — жйтедьнпца, жп 
• Яица, 

Мешкання — жптельетво, поме■ 
Шенпе, жильє, 4 местопребьі* 
ванно. 

**жа» р. іижі, ижйця, мжичка— 
Мелкий Частий дождь. 

Маг8* МЯ<У (безл,)—моросить, 
Г, -га — 1) мнГ> мгвовение; 

МаІ (мн ) •ги—^перемдгцванпе. 
иГевка, мигання—1)мпганпе; 

мелькание; 3) молния. 

лчигати, мигнути — 1) мигать, 
мпгнуть; 2) мелькать, мель- 
кнуть; 3) (одн. в.) ударить. 

Мигати — сввркать, поблески* 
вать, ярко мердать. 

Ми гатися, -гаюся, мигнутися, 
-нуся — Ьіерещиться, ВИД- 

неться, мелькать, -кнуть. 
Миг[ґ далекий — мпндальаий 
Миг[ґ)даль —мйндаль. 
Мигйкати, -чу, см. Мугикати. 
Мнгйчка, -ки, см. Мжа. 
Мигкати, см. Мигтіти. 
Мигкбм, нар,—* 1) мельком; 2) 
мгновенно. 

Миготати, миг(к)отітя « миг¬ 
тіти, -чу—сверкать, мер дать, 
мелькать. 

Миготіння и мигтіння—мерца- 
ние, дрожащий свет. 

Миготливий — блещу щпй. 
Мигунець, -нця — падающзя 

звезда. 
Мигушка—зарнлца, молния. 
Мига,-ги—пантомпма, мпмика. 
На мйґах—пантомимой (по* 
називать). 

Мйг[д]за—морда, тол сто е лицо. 
Мигла — штабель сложенного 
дерева. 

Миглащ, -ша — сортпровщпь 
срубленого дереваГ 

Миглювати, -люю — сортпро* 
вать срубл. дерево по кучам. 

Мидзатий—с толстьімп отвяс* 
льімп щекамп, мордастьиі. 

Мизгатися, -гаюся — лгобезяи- 
чать, оовесничать. 

Мизгир, -ря—тарантул. 
Мизельнмй, см. МизииниЙ. 
Ми[і]зерія, -рії — 1) бедность, 
убожество; 2) пмущество бед- 
няка. 

Ми[і]зерність( -ности—1) бед¬ 
ность, убожество; 2) жалкий 
вид: 3) ничтожество. 

" : —— . 'Жї Г л 
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Ми(І]ЗЄрНІТИ, -нію—1) беднеть, 
нищать; 2) худеть,- тощать. 

Мизерний—1) убогий, беднілй; 
2) жалкий* несчастний, бед- 
ственншй, ничтожшлй. 

Мизерно, нар,—1) убого, Оедно; 
2) жалко. 

Мизерство — 1) бедность, убо¬ 
жество; 2) имущество бед- 
няка; 3) ничтожество; 4) бед- 
ний народ. 

Ми[і]зйнець, -нця—1) мизинец; 
2) самий младший ребенок. 

Мизинка, -ки-наимевьшая дочь. 
Мизннний — зайвій меньший, 
последний. Палець м,—мизи- 
нед М-не «дитя —младшее в 
семье дитя. М. день—суббота. 

Мизйнник, мизйнок, -нка, ми- 
зннча, -чати, см. Мизинець 2. 

МизинчиЙ —самий младший. 
Низка—мездра на кожв. 
Мизкати, *каю — занашивать, 

нстрепьівать; -ся — 1) зава- 
шиваться, пстрепьіваться (об 
одежде); 2) з ким—заигривать 
с кем, см, Лін з гатися. 

МЙЗЯ—плакса. 
Мийка — тряпка, мочалка для 
мьітья посуди. М, бурякбва 
—свекломойка (ва сах. зав.). 

Мийний—моечний. 
Мийник,-ниця—мойщик,-щаца. 
Мийниця — умивальник, уми¬ 

вальний таз. 
Мик, межд.—вьіражаюшее бід- 
строе двнженпе. Мик- МИК— 
тик, шасть. 

Микавка—палка с крючком для 
видергнвания сена. 

Миканка—худший сортпрядсп. 
Микати, -каю—1) дергать, ви¬ 
ривать с корнем; 2) чесать 
пеньку,» лен; 3) губами—шо- 
велить губами. 

Микатися, -каюся (чуся)—бро- 

саться, слоияться. У що— 
лезть, соваться. Коли не піп, 
то й не міікайся в ризи—не 
берись не за своє дело. 

Микитити, -кйчу — изворачк- 
ваться, нечисто действовать. 

Микнути,-ну—умчать, помчать. 
Миколай, -лаю—деккрстввняое 

растение. 
Микулити, -ся, -лю, -лиш, -ся— 

хптрйть, вилять. 
Микуляти, -ляю ояима—смоі- 

реть, избегая встречи, гла- 
Милай, -лая—род хлеба. [вами. 
Миленний — премилий, чудес- 

вий. 
Милий—прпятний, милий, ЛЇО- 

безний, воздюбленньш. По¬ 
під сам м. біг просити когб— 
молить, заклинать. 

Мкілини, -лин — мильная вода 
после стирки. 

Милити — 1) милить, намили- 
вать; 2) промахиваться, не 
попадать; -ся—1) милиться, 
намили ваться; 2) ошибаться 

Милиця—костиль, деровашка, 
Миління—мильная вода. 
Милість—приятность. [лящпііся. 
Милкий—милкий^ хорошо МУ- 

Мило, -ла—мило. 
Мило, нар, — мило.. вриятно, 
дюбезео, хоропш. М. вітати— 
любезно принпмать, 

Милованець, -ііця — фаворит, 
любимец. 

Миловиння, -ня, см, Милніів* 
Милодан, -на, -анка — воалк^ 

бленвиЙ, возлюблевная. (вьів. 
М йЛОЛЙциЙ—миловидний, красп- 
Милосерд(н)ий — милосердний. 
Милосердимк, *ка — сострада- 

тельвий человек. 
Милосердя, -ДЯ — милосердне. 
Мйлостйнник, -ка—раздающий 
милостиню. 
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Милостиня—милостиня. 
Мйлость — 1) милость, мило¬ 

сердне. М. на кого класти— 
миловать кого, прощать ко¬ 
му из сожаленіїя. 2) (стар.) 
любовь. 3) ваша м. — ваша 
милость (титул), 

Милощі, -щів — ласки, любов- 
ньіе ласки. 

Милування—помилование, про¬ 
щенне, пощада. 

Милування—1) ласки; 2) пред¬ 
мет любви. 

Милувати, -лую — мплозать, 
щадить, беречь. 

Милувати, -лую—ласкать. 
Милуватися—1) кого — ласкать 
друг друга; 2) на кого, ким— 
любо ваться. 

Милун, -на— 1) возлюбленньш, 
любовник; 2) милий, люби¬ 
ме д. 

Миля, -ЛІ — 1) обрядовеє уми¬ 
ванії е новобрачннх; 2) миля. 

Миляр,-ра, твор. -рбм—1) ми¬ 
ловар; 2) торговец милом. 

Миль-миль . межд. — вирансаю- 
щее м ель ванне. 

Мильний — 1) ошибочвий; 2} 
Мильничка—мильнпда. [сериіі. 
Мймка—1) же піци на с атрофи- 

рован. маєм в. железами; 2) 
корова, не даю шал молока. 

Мимо, нар, и предл. — мимо, 
минуя. М.того—помпмо того. 

Мимоїздом, нар.—проездом. 
Мимохід, -хбду — конвульспп 

у детей. 
Мимохідень, -дня — прохожий. 
Мимохідннй — проходящпй ми¬ 
мо, мимо идущціі. 

Мимохідь, нар, — мимоходом. 
Мимрати, -раю —медденво до¬ 
лать. 

Мимрити, -рю — говорить пе- 
) ввятно, бормотать. 

Мимрій, -рія, мнмря,-рі—бор- 
МОТЗ?Н, непцятно говорящпй 

Минати,-паю, минути—1) про¬ 
ходить, мішопать. День м-ає— 
день проходит. 2) що, ко¬ 
го—проходить, пройти мимо. 
Не-минай-корчма — пьявлца. 
3) що — пропускать, пропу¬ 
стить; 4) чим—обносить (чар- 
кой); 5) кого, чого—избогать, 
избежать; -ся—1) проходить, 
повчиться; 2) отходить,отой- 
тп (о плодах, овощах п пр.); 
3) пройти даром, безнаказаа- 
но. Це йому так і минулося— 
так оно и про тло для него 
безнаказаано. 4) (о деньгах, 
вещах) пстрачиваться, потра¬ 
титься; 6) умирать, уме реть. 

Мйнтус, -са—ломоть хлеба, по- 
лученвий нищим. Мйнтуси— 
подачки, остатки пищи, да- 
ваемие нищим. 

Минувати, см. Минати 4. [шин. 
Минулий—-прошедший, мішуа- 
Минулість, -лости — нрошлое. 
Минути, -ся, см. Минати, -ся. 
Мииушка — скороиреходящая. 
Минущий — сісоропреходящиіі, 
тленниЙ. [теленок. 

Мйня, «ні—(дстск.) корова,вол. 
Мир, -ру — 1) свет, мир; 2) 
народ; 3) мир, ^покойствпе; 
4) на миру — ереди людей, 
в свете; 5) мйром — вместе, 
еовместио; 6) мирім — {приг- 
ветствие гуцулов) мир, с ме¬ 
ром (йду, лдп). ^ | 

Мнрати, -раю, см. Мимрати, 
Мир дати, -даю и -джу — ва¬ 
лять (хвостом). * 

Мирити, -рю—1) мирпть, при- ' 
мирять; 2) мириться (с кем, 
чем). Не мирити—ссориться. \ 
-СЯ—мириться. 

Миріння—прпмвренпо. 

^Вр.-рос, СЛОНИ. А, НШ6В&1»8ІІ&—V?. 



Миркання — Мито 

Мйркання — 1) бормотав пе; 2) 
ропот; 3) попрошайпичество. 

Миркати, миркнути — І) гово¬ 
рить иовнятпо, бормотать, 
пробормотать; 2) (нссов. в.) 
роптать па кого; 3) (пссов. в.) 
попротайвпчать, кляппить. 

Мирно тати, -кочу — бормотать. 
Миркоти, -нот—запах овец во 

время точки. 
Мирлуга—берлога. 
Мирна, -нбі—мировая. 
Мйрність, -ности — мир, спо- 

койствие. 
Мировий—мировой. 
Миролюбний — миролюбнішії. 
Миротворець, -рця—мпротво- 
рец, прішпрптель. 

Миротворний — прими ряющий. 
Мирський—мирскоії, светскпй. 
Мирта—мирт. [миром. 
Мирування—помазанпе елеем, 
Миру вати—мазать миром. 
Мирущий—умираю гцпії. 
Мирчати, -чу, см. Мурчати. 
Миршавий — болезневньїй, не- 

взрачний, паршивий. 
Миршавіти, -вію — 1) припи¬ 
сать невзрачний вид; 2) ви* 
рождаться; 3) партпветь. 

Мйрявий—мешкотаьш, медли- 
тельний. 

МирЯНСЬКИЙ — обществешшй- 
Мйса—блюдо (посуда). 
Миска, -ки—миска. 
Мисколиз, -за—блюдолиз. 
Мискорибство — пзготовление 
мисок. 

Мислення—мишленпе. 
Мисливець, -вця — 1) охотвпк; 

2) любитель; 3) умнпк, ум- 
ница; 4) гордец, своенравньїй. 

Мисливий—1) охотник; 2) спо* 
собний, умньїй, находчившй; 
3) гордий, неприступний, 
своенравний. 
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Мисливство—охота (на аверей). 
Мисливський—ОХОТШ1ЧИЙ. 
Мис лити,-елю и -шлю, -слиш— 
мислить, думать. Добра м.— 
доброжелательствовать. 

Мисліте—церк.-слав. буква м. 
Писати м. — кренделя писать 
ногами. 

Мисль, -ли, МИСЛЯ, -лі—мисль. 
На м. мати — думать, пред- 
полагать, намереваться. У 
м-ях — в уме. До м-сли, під 
м. — правіїгся, по вкуеу, по 
натуро. 

Мисник, -ка—посудник, буфет. 
Мйсочник, -на—гончар. 
Мистець, -тця—1) мастер, ху- 

! дожник; 2) мастак. 
Мистецьки[о І, нар.—маетерекп. 
Мистецький — 1) мастерской; 2) 

художейтвенний. 
Мистецтво — 1) мастерство; 2) 

пскусство. 
Мисча, -чати и мисчина, -ни 

—мисочка. 
Мисчівка — мпсочная, горшеч- 

ная глп на. 
Мисюрка — шлем с кольчатою 

сеткой. 
Мйте[і]ль, -лю—щелочная вода. 
Митець, -тця^—цскусник, про- 

вор, мастер» дока. 
Митецьки, нар. — мастерски, 

лихо, проворно. 
Мити, мию—мить. 
Митикувати, -кую—1) сообра- 
жать, взвешивать, раскяди- 
вать умом; 2) мастерить, вар¬ 
ган ить. 

Митний—1) таможевний; 2) по- 
шлинпнй. 
итник, -ка—сборщик пошлп- 
ньі, таможенвий сборщик. 

Митниця—таможня. 
Мито — 1) иошлана на товари 

2) патент па торговлю. 

41ії Митусь—Міздро 

Мйтусь, митусем, нар. — го- 2) сафьяннмо зеление сапоги: 
ловами в иротивоположние 3) (-««.) кожавие штани лз 
сторони, валетом. Класти м* топкой овчпньг. 

дожить верхушнами в Мищш, -їю—сорная трава, 
дротино положимо сторони. Мишка—1) ум. от мйша; 2) по— 
М. лягати в разнио сторони ' дергпванио мускудов; 3) см. 
головами. 

Мить, -ти — мпг, мгновение. 
Миттю -мигом. Говорити мит¬ 
тю— говорить скороговоркой. 

Митьма, нар., см. Митусь. 
Михайлнк, -ка — деревинний 
ковшвк (для водки). 

Мицька — 1) шерсть молодих 
ягнят; 2) кусок церва; 3) 
кпска; 4) чайка. 

Мицьковйй — из шерсти моло¬ 
дих ягнят. 

Мгічка> -кн — 1) прядь льна, 
пенькп; 2) прядь волос; 3) 
(у лошади) щетка на но ге. 

Мйччу, нар.—нараспев. 
Миша и миш,-ши—мьішь.М, ви- 
точна—леспая шшь. М. пир- 
гач—летучая мишь. Гбді тобі 

Мишокрілик. 
Мйшк(ув)ати, -аю и кую — ]) 
охотиться на мишей; 2) ра~ 
зискивать, стараться добить^ 
3) єсть вибпрая (о скоте). . 

Мишовій, -вія и мишовійка,-кир 
см. Мишокрілик. 

Мишодав, -ва—название кота. 
Мишокрілик (зоол.)—краппвник, 
Мишо(в)лівка и мишо(в)л6вка 

—1) мишеловка; 2) (пт.) 
пустельга; 3) название кошкп. 

Мища, -шати, мищйна — ми- 
Мівний—многоречивий. [сочка. 
Мід, р. меду—мед. [п пр^ 
Мідень, -дня — медпий котел 
Мідик, -ка, мідйця, -ці — зем- 
Мідний—медний. [леройка. 
Мідниця—таз модний. 

мишей топтати—не товчись Мідншце, -ща—месторождешіе 
без дела, 

Мишак, -ка—І) серая лошадь; 
-) (тр.) тямофеевка; 3) (мн.) 
мишипиц помеї; 4) род. п. 
-Ку—ьшшьяк. 

Мишар, -ря — место, зароешсе 
сорной травой. 

Мишастенький—*1) ум. от миша¬ 
стий; 2) малорослий, с мел- 
коми чергами лпца. 

•гЯиша( с)тиН —ми ши ного двета, 
рваельний. 

Мишачий—мьшшшлй. М. огонь 
фосфориЧЄСКИІІ СВОТ ГНИ¬ 

ЛОГО дерева. 
«тачок, -чка—3) ум. от мл- 
Шак; 2) СМ. Мишокрілик» 

**ИЛІВ2, -зй (сосі.)—шшп. 
■ Ии|еня, -няти—мишонок 

меди. 
М ідногамарня— модноддавиль- 

ньш завод. 
Мідняк, -ка, см. Мідень. 
М ідянйй—медний. 
Мідянка—1) ярь, зелСпая кра¬ 

ска; 2) змея медявпца. 
МІдянчик, -ка—долгоноенк. 
Мідяр, -ра—меднпк. 
Мідярня — мастерская модних 

пзделпЙ. 
Мідярство—меднпчество. 
Мідь, р. мідії—!)медь; 2) апо* 
плекс. удар (у лошадп). 

Між, предлсм. Меж. Нема м. 
чим вибрати—не из чего ви¬ 
брать. [двух окон„ 

ГЛ:;;(в:;<онї:я—простенок меясду 
МІз, предл., см. Меж. * [дра. 
14 ІПП аЛ Ч а т «Шина, -ни—1)сорт сафьягд; Мігдрб, -ла и міздря, -рі—мез- 



мізерія—Мірош кицьки й 

Мізерія» см. Мизерія. [тьіКВЄ. ! 
Мізка—1) мездра; 2) мякоть в 
Мізкатися,. -каюся, см. Мизка¬ 
тися 2. 

Мізкйвня—перео, голова. 
Мізкування — мозговаипе, раз- 
мишлепие. 

Мізкувати — мозговать, разміл- 
Мізок, -зку—мозг. [шлять. 
Мізчити, -чу, -чиш—мозжить, 

размозжить. 
Мізюк, -ка—соска, рожок. 
Мізька—мезга. 
Мій, могб, мойбго, моєму,мбму, 
мойбму, меспі.—мой, моего, 
моєму. 

Мінський» см. Міський. 
Міленько—1) мелковато; 2)ме- 

ленько, дробно. 
Мілина—медь. 
Міліти, -лію—мелеть. 
Мілкий — мелкиії, неглубокии. 
Мілко, нар.—мелко. | 
Мілководдя,-дя — мелководие. 
Мілоч, см. Мілина. 
Міль, р. мбли и ^ля—моль. 
Мільга, -гй и мілька, -ки—1) 
мелюзга; 2} рілбешка. 

Міна—1) мена; 2} предмет меньї. 
Мінити—морять, променивать; 

-ся—1) пзмоняться, перемо- 
няться; 2) затмеваться, мерк¬ 
нуть. Сонце міниться — за- 
тмєнпе солнда. Від злбсти аж 
мЗнііться — от злости изме- 
нплся в лице. 

Мінливий—меняющиііея. 
Міняйло—меняла. 
Міняй,-ка—обмен. Зробити м-а 

—поменяться. 
Міняти—1) менять, обменпватї* 

2) разменавать. 
Міньба—мена, размен. 
.Мінька и міньки, нар. — на 
мену. Давай мінька, ходім 
МІНЬКИ—давай меняться. 

Міньма, нар.—меняясь. 
Мір, р. мору—мор. 
Міра, -ри —1) мера. Нема мірч 

—нет границ. До міри—в ме 
ру. На одній мірі—на одпом 
уровне. Над міру—чврезме,')- 
но. Не в вашу міру (міряю¬ 
чи)—не имея вас в виду. Жад¬ 
ною мірою — никак, виков і 
образом. Міру брати — снп- 
мать мерку. 2) (зал.) єдинії?; а 
мерьі ДЛИНЬІ в ЗО дюйм, длл 
полотна. (мерилп. 

Мірило, -ла — 1) масштаб; 2 
Мірнти, -рю, -риш, см. Міряти, 
Мірка — 1) мерка; 2) четверик 
ляп 8 гарвцев. М-у брати 
з млива —брать натуроіі ні 
помол. [держанні*::!. 

Мір кований — умеренний, во ; 
Міркування—соображение, ра > 
мьішление, рас4от. 

М і р кувати—соображать, раси і. - 
тивать, размьішлять; -СЯ — 
1) до чбго — соображаться « 
чом, прнменяться к чему; 
2) удержуваться, воздержи' 
ваться. 

Мірний—1) умеренньш, сред- 
нпп; 2) мернші. 

Мірник» -ка — 1) Яемлемер; 2) ме¬ 
ра сипучих тел в 4 четверика. 

Мірниця, -ці—измерптель. 
Мірниця, -ці—куча вмсьшан- 
ноіг сах. свекли (50 пуд.}. 

Мірницький — зомдомерскин. 
Мірність,-НОСТИ —уморенность. 

! Мірно, нар. — 1) умеревно; 2) 
равноморно. [водящии. 

Міродайний, -датний — руко- 
Мірошник,-ка—мельник. 
Мірошник» -ка—мерщик, счет- 

чпк (па свекл. плантациях). 
Мірошникувати — мельничать. 
Мірошницький — мел тиков, 
мельничий. 

421 

Міртук, -ка—(зап.) ведро, мера 
удоя; 2) ковш. 

Мірчий, -чого — 1) землемер, 
межевщпк; 2) .прпемщик ва 
сукновальне, 

Мірчити, -чу, -чиш—брать на- 
турой за помол. 

іЛірчук» -ка—часть, получаемая 
за помол. 

Міряльний — мерньїй, служа- 
щий к измерееию. 

Міряний—пзмеренньш. 
МіряннКі -ка—землемер. 
Міряння—взмерение. 
Міряти, -ряю—1) що, кого— 
морить, измерять; 2) куди, 
в що—целпться, метнть;.-ся 
— 3) меряться; 2) сиДиться, 
стараться, питаться. 

Місиво—меспво. 
Місити, ~шу, -сиш — месить. 
Міст, р. місту—1) мост; 2) пол, 

помост. 
Містечко— ум. от місто* 
Містечко — мсстечко (населен. 

пункт). [яіїца. 
Містико — содержимое (вапр.т 
М ?ст| ц ]ина—место. 
Містити, -щу, -стиш—местить, 

помещать. заклювать. Мі¬ 
стить в соб? — заключает в 
себе, 

Містище—место (у рожениц). 
Місткий, -а, -е — Ємний, вме* 

отими й. 
Місткість — емкость, вместп- 
мость. 

Містнйия—доска в полу, мосту. 
Місто, -та — 1) место; 2) город; 

базар: 4) торговая пло- 
Піти на м.— оойти на 

разар. на базарную плоіцадь. 
Місто, прсдл. — вместо. 
Містове, -вого — базарвое, па* 
у’евт па право торговли на 
базаре. 

Міртун— Міхур 

Містянмн, -на—горожанвн. 
МІСТЬ, УіреЬл.— в место. 
Місце—место. М-цем, м-цями— 

а) мостами, в иекоторьіх ме- 
стах; б) ипогда, по-временам. 

Місцевий—местньиі. М. пода¬ 
ток—местньпі налог. 

Місцевість, -ВОСТИ—мествость. 
Місцево, Нар.— местио. 
Місяцевий—относящшіся к лу- 

не, лупний. 
Місяць, -ця — 1) луна; 2) {ка- 
лєнд.) месяц. Що-м-ця—еже- 
месячно. Московський м. — 
долгое время. ]ное. 

Місячна, місячне, -ого—месяч- 
МісячниЙ — 3) месячвьш, дув* 

ний; 2) месячньїй. 
Місячник, -ка—лунатпк. 
Місячно — 1) месячно, лупно: 

2) помесячяо. 
Міськаво, нар.— грпзно, тонко. 
Міськ ий—городской. 
Мі та, -ти—метка, знак. 
МІтати, -таю, -сш, см. Меспі, 
Мітелка—метелка, 
Міти, -ся, см. Мати, -ся. 
Мітити, -чу, -тиш (що, до ЧО¬ 

ГО)—метить что, куда. 
Міткйй —заметний, приметайй. 
Мітла, -ЛИ—1) мв'Гїіа; 2) коме¬ 
та; 3) (раст.) мятлик. 

Мітластий—веникообразниіі. 
Мітлиця— [.раст.) мятлик. 
Мітлище—метлище. 
Мітниця—катушка. 
МІтбк» -тка—моток, мера ниток 

в 40 илп 50 пасОм. 
Міх, р. мбху—мох. 
Міх, р. міха—1) мешок; 2) мех 
Міхсвина, -ни—дерюга. 
Міхонбша—мешковосец (пищий 

най сборщик-хрпстослав). 
Міхувітиіі—мешковати іі 
Міхур, -ра—І) волдирь; 2) мо- 

чевой оузирь. 



Міцний — Мішхл 

М іцний }) мощньїй; 2) прочньш. 
Міцність — 1) мощность; 2) 
прочность. 

Міцніти, -нію—крепнуть* 
Міцно, нар. — 1) крепко; 2) 
урочно. [ цем. 

Мїцносердий — с твердим серд- 
МІЦНОСИЛИЙ-СИЛЬНЬІЙ, кропкиіі. 
Міць,р. моци—мощь.сила, кре- 
пость. М. узяти — дрпобро- 
сти силу, вдасть. 

МІч, р. меча—меч. 
Міч, р. мАчн—мощь, сила. 
Мішаний—емешанньщ, М# хор 

— хор из мужских п жен¬ 
ених голосов. 

Мішанина, -ни — 1) смесь; 2) 
сум ят о ца, замешательство. 

Мішанка—смесь. 
Мішати — мешать, смешпвать, 

перемети вать. 
Мішка, -ки—1) мешалка; 2) 

смесь. 
Мішма, нар, —вперемежку, смс- 
МішАк, -ШКІ—мешок. [иїапво. 
Міща, -щатн—мешочек. 
Міщанин, -йна — 1) мещанин; 

2) житель города. 
Міщанство — 1) мещанство; 2) 
мещане; 3) (соо.) городск. жп- 

Мла, р. мли—мгла. [тели. 
Млака — 1) толь, трясина; 2} 
луч; 3) болотний сенокос. 

Млаковшіка-болотний сенокос, 
Млачіека—иавозная жижа. 
Млен, -ну — часть ручн. мель- 
Млйво—мелево. [ниції. 
Млин, -на—ііельница. 
Млинар, -ря —мельник. 
Млинарство—мукомолье. 
Млинарський —-мельничий, му¬ 
ко мольб ьш. 

Млинець, -нця — 1) олив; 2) 
умщ от млин. 

Млинисько, см. Млннище. 
Млящ'щя — по де кап мельни ч::л. 

Млннище—место пз-нод мель- 
ници. 

Млинівка—канава в мельаич- 
ной запруде. [зерно. 

Млинкувати—веялкрй отвевать 
Млинове, -вого — мельничньиіі 

сбор. 
' Млиновйй—мельончний. М. ка¬ 

мінь—жеряов. 
Млинбк, -нка — 1) веялка; 2) 

ум. от млин. М-ком ходити 
—ходить колесом. 

Млинський—мельни ЧНЬІЙ. 

М линчівка—аалка-ворот в ручн, 
мельнице. 

Млистий —мгдистий. 
Млиця—лошонок, родившийся 
поздним летом. 

Млілий—хильїй, слабий. 
Млін, р. мльАну, см, Млинчівка. 
Млість, р. млбети, см. Млость, 
Мліти, млію, -єш — 1) млеть, 

замирать, и з кивать; 2) претг*, 
у нариваться, тушиться. 

МлАїтй, -іть (дезл.) кого — то¬ 
ншить. 

Млосний—1) томительньїй, душ¬ 
ний; 2) тошньїіі, обморочньїіі. 

Млосно, нар. — 1) том но; 2) 
тошно; 3) обморочио, дурно. 

МлАстити (безл,) когі—долать¬ 
ся дурно кому. 

Млість, -сти — 1) ТОМНОСТЬ, 
і нега; 2) обморок. Млбсті о5- 

нялй, м. б’ють—закружилась 
голова, у пал в обморок. 

Млява —1) жара, иеиодвижньш 
воздух, пар; 2) ж. род, оі 
млявий. 

Млявий—вяльгй, незнерги ЧНЬІЙ. 
М. вода—неосвежающая вода. 

Млявість, -вости—вялость. 
Мляво, нар.—вяло, иезнерпзнпо. 
Мляскати—чавкать. 
Мнець, р. мнецй—кожемяка. 
Мниха—вилий, тюфяк, у водень. 

4 ІЗ 
Ніп н ШКП — /ті идлуваги 

*Ш0К ~ Р°я творож-, мовчазливо « мовчазно, 
«і І молчалиио. 

Многии —многий. [численность, Мовчак -ил п ^ 
Ми Аг їсть — мппдаплгпл І гїч молчалпвьіЙ, Мнбгість — мпожество, много- 
Много, .Нар., см. Багато. Не у 
МНОЗІ—не во множестве. 

Многомбвний—многоречивнй. 
Множимок, -мка (арифм.у—ино- 
ясимое. 

2) безответньїй; 3) молчок! 
Мовчан, -на, см. Мовчак. У 

м-на грати — молчать. 
Мовчанка, мовчання — молтан- 
ка, молчанне. 

Мовчати—молчать. II,,.,,, _ шуочйіи—молчать. 
.Мнвжити—умножать, множить. Мовчки и мовчком, кав.—мол- 

размножать, помножать, — - - Р м . ; ---• ча, молчком. 

Мняпі/яти иаич лн. _ ( і ка молчок. Мнявкати, -каю, -єш — мяукать. 
Мня..., см. М^я,.; 
Мо, нар.}—сокр. можз 
Мов, нар.—точно, будто. 
-Мова — 1) ро^ ЯЗЬІк; 2) речь, 

разговор. Без м.—молча, без- 
молвно. М-у найти — найти 
предмет для разговора. М-у 
кому перебити-перебить ко- 
го (в рочи). На м-вІ бути з 
КИМ беседовать, разговарц- 
вать с кем. Не до м-ви бути 
Кому — бить для кого не- 
приятним собеседпнком. М. 
не ладнається — разговор не 
Клектся. 

МАвити, -влю, -виш—говорить, 
■акби Мйвити—так сказать; 
■ся—говориться. Мбва мбвить- 

Мовчун, -на—молчальапк. 
Мовчущий — 1) молчащай; 2\ 
молчалпвьій. 

Могила — могила, курган. Тут 
йому й м.—тут ему и гроб. 

МОГИЛКИ, -лбк — 1) кладбищо; 
2) помнновение умерших на 
Фоминой нвдедо. М. спра¬ 
вляти—помнновение, тризну 
устрапвать (на кладбпіце). 

Могильний — могильний, кур¬ 
ганний. 

Могильник—могильїцик, гробо- 
копатель. 

Могорич, -чу и ча — могарьіч 
Могоричити, -чу—задабривать, 
подпапвать, 

Могоричник, -ка — свидетель 
еделки. 

М6ВЛ^ разговор, говорптея. Могти, можу, -жеш (щось и чо- 
Мой7яп И ^м?лкать- гбсь)—мочь; -ся—мочься. Йо- 
Лй * у М°вЛЯЛИ (бво9к.)—мол, му не ІЛш ЩОІЬ-ОН что-то но- 

МовлятГмЬ* ГОваРивалі говорят. здоров. [сильвий. 
МАвніій 7^ ГОВОРЙТЬ* молвпть. Могучий и могутній—могучнй, 

^овордлвий; 2) ре- Могучітніість — могущество. 
'истий; 3) относящвйся к — к 
речи. 

МАрність, -ности-1) говорлн- 
Мікп СТЬ’ ^ речи сто сть#. 

_ Чазливий и мовчазний— 
иолчалпвий. 

®^азливість и мовчазність, 

сила. 
Мода, -Ди—1) мода; 2) обичай. 
Брати на мАду—брать за об- 

Моджера—мортира. [ разец/ 
МАдло—1) модель; 2) обрйзец, 
шаблон; 3) (>*н.) мАдла—слот- 

** 
■НОстії мовчазність, вичпй снаряд. 
2) мрлчдвие молчаливость> Модлувати, -лую — прилажи- 

вать, пригонять, примерять. 
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МбдрЯ, -рі—цветвьіе витки для 
вшшивания. (жет. 

Може, нар,—может, бьггь мо- 
Можебйлиця — возможное, В^- 

роятное. [ннй. 
Можливий—возможншй, вероят- 
Можливість—возможность. 
Можливо, пар. — 1) ВОЗМОЖВО; 

2) вероятно, 
Можна, нар.—можно, возможно. 
мбжний — 1) могущеетвенвцй, 

сильньїй; 2) богатьій; 3) воз- 
можнии. Не мйжна річ — 
■невозможяое дело. 

Мбжність— 1) возможность; 2) 
могущество, вдасть, рила; 
3) средства. 

Можнітн — 1) долаться могу- 
ществешшм,- сильним; 2) 
богатеть. 

Можновладець, -дця и м-дник, 
-на—вельможа. [пьій. 

Можновладний — могущсствен- 
Можновладство — 1) -могуще- 

ство, всевдастне; 2) (соб.) 
вельможа. 

Можчйти-размозжать, мрзжить. 
Мйздір, -ра—мортира (для тор- 
жествєц. еалютов). 

Мбзок, -зку—мозг. 
Мозоля, -лі—мозоль. 
Мозоля[и]ти, -лю — мозолить. 
Мозольов(ан)иЙ — добитий йо¬ 

том, тяженим трудом. 
Моква—1) низмешюе, поем- 

ное место; 2) слякоть; 3) мок¬ 
рота, сілрость. 

Мокляк, -ка — 1) все нокрое; 
2) болоті!стое место; 3) трух¬ 
лий предмет; 4) пустой орех. 

Мокнути, -ну, -непі—мокнуть. 
Мокотиря, -рі —1) гпря; 2) п!^ї- 

ко остриженная голова. 
МОКоТЯ, -ТІ, СМ. Мокотиря. 
Мокравина—мокредпва. 
Мокрець, -ця—мокрец. 

Мокрий—мокрий. Накрити мбк- 
рйМ рядном когб—ошарашить 
(словесно) кого. Як мокре го¬ 
рить—еле-еле, плохо. 

Мокрина—1) женск. имя; 2) см, 
Мокравина, [ричка. 

Мокриця, -ці—стовожка, мок- 
Мокрісінький — мокроховькиіі. 

І Мокротеча —слякоть, мокрота. 
Мокруха—водка. 
Мокрявий — влажний, сироіі. 
Мокряк, -ка — 1) все мокрое; 

2) сирие дрова; 3) болото, 
топь. 

мбкти» -кну, -неш — мокнуть. 
Молда о]ва—Молдавпя. [нии. 

Молда[о)[у]він, -на — молдава- 
Молдавка — 1) молдаванка; 2> 

* бессарабская овчина. 
Молебень, -бня—молебен. 
Молебний и молитбвний — м >- 
лптвенвий, 

Молиститися, -лишуся, -стиш¬ 
ся—проситься. 

Молитва—молитва. Читати мо¬ 
литов—читать молитви. 

: Молнтв(ув)ати (кого, що)—чи¬ 
тать молитву п даьать имд 
повдрожденпому. # 

Молитвеник—модитель (слі. Мо¬ 
литовник). 

Молитвини, -вин — обряд Гра 
крошенип поворожденаого 

Молити — 1) кого, про що, за 
кого — молить; 2) кого—гой - 
рить молптву кому-вб. ДЛ-1 
повторенпя. [Гату, моліть ме¬ 
не бігу]. 

і Молитовний—молитвенньїй. 
МОЛИТОВНИК — 1) МОДИТВОНЯИКт 

2) вообще дерк. книга. 
Молитяний, с.к. Молебний. 
Моління—моление. 
Мблод, -Ду—молодость. З «пер' 
того м-у—с и в рДнпей м°' 

г ЛОДОСТП. 
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Молода, -дії — невеста, ново- 
брачная. 

Молодан, -на—1) молодчик; 2) 
мояодожен. 

Мо л одецтво—юпошес г во. 
Молодець, -дця — 1) молодец, 

парень; 2) молодец. Панове 
молодці—обичиое взапмооб- 
рдщевле в запор, войске. 

Молодецький и М0Л0ДЄЧИЙ-1-МО- 
додецкші, удалой. По-моло- 
дечи]у] —по-молодецкп. 

Мол одеч а—м ол одежь. 
Молоди и молоді, -дів—тучки 

(на небе). 
Молодий—1) молодой; 2) жевпх; 

3) (лк.) м-ді — новобрачіше 
(жених и еевеста). 

Молодик, -ні—1) ьщяодой хо¬ 
лостяк; 2) молодой месяц; 
3) новолуние. На М-Ку—в но¬ 
во луни е. 

Молодикувати—1) жить холо¬ 
стим; 2) бобилять. 

Молодика—сливки. 
Молодити, -джу, -ДИШ—моло¬ 
дить, отмолаживать; -ся—1) 
молодиться; 2) молйдиіься 
(небо)—то обкладиваетея ту¬ 
чами, то снова проясаяется; 
3) покриваться красной пу- 
зирчатой сипью. 

Молодиця —1) молодуха; 2) за- 
мужняя женщина, - 

Молодичий — 1) молоду тин; 2) 
Принади, замужпей женщпне. 

Молодичина, -ки—молодая де- 
вушка. 

Мблодіж, -дежи, ем. Молодь. 
Мблодість—молодость. 
Молодіти, -дію—мояодеть. 
Молодне[и]ча—1) см. Молодеча; 

2) см. Молодник. 
Молоднй[я]к* -ка—1) молод ель, 
молодняк; 2) молодой скот, 
Дтица. 

Молодшок—молодой человек. 
Молодняга, -гй, см. Молодник 1. 
Мило до, нар. — молодо, моло- 
жаво.3а-молоду~в молодостп. 

Молодовнк, -ка, см. Молодник 2. 
Молодбйка — род кушанья из 

кукурузной муки. 
Молодощі, -щів—молодьш лете. 
Молодцювати, -цюю—молоде- 

чествовать. 
Молбдч[ш]ати, -ч[ш]аю, -єш— 
молодеть. 

Молодя, -дяти — гонец; ч*. 
молодята, -дят — а) МОЛОДІЛО 
люди; б) новобрачние. 

Молодявий—моложавий. 
Молодик, -ка — і) молокосос; 

2) холостяк. [ник. 
Молодятник—водокита, девуш- 
Молодь, -ди—1) молодежь; 2} 
молодняк. 

Молозиво—молозиво. Іти до ко¬ 
го на м.— (шутя) чзоздра- 
влять роженпцу. 

Молоко—1) молоко; 2) {шугля) 
бугаєве м. — конопляное, ма¬ 
ково© молоко. [колотить. 

Молосувати, -сую' — дубасить. 
Молот, -та—1) молот; 2) пив¬ 

ная гуща; 2) евеклосахарн. 
вижимка; 4) разваррнние яго- 
ди (фрукти). Посікти на м. 
—мелко изрубить. 

Молотарка и лі-рня—молоти яка. 
Молоти, мелю, -леш—молоть. 
М. хвостом—вилять хвостом. 

М ол отити, -чу, -тиш—молотить. 
Молотіння, молотьба молотая 

—молочепие. 
Молотник, -ка—молотильщик. 
Молотобоєць, -бійця, и молото* 

бій, -ббя—молотобоец. 
Молоття—молка, молотье. 
Молбча, -чі—молоченпе. 
Молочай, -чая (раст.)—1) оду* 

ванчіш; 2) чиетотел. 
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Молочаник, -ка—риба-самец. 
Молочина-молочное (кушанье). 
Молочіиня—молочение. 
МОЛОЧКО—ЇЛИ- ОТ МОЛОКО. 
Молочливий—МЯОГОМОЯОЧНЬІЙ, 
Молбчний—1) молочний; 2) мо¬ 
лочний, дагощпй молоко; 3) 
многомолочннй. 

Молочник, -ка—1) молочник; 2) 
см. Молочаник. 

Молочняк,-ка—сосун (животн.). 
Мольннця—водомои на. 
Мольфар,-ря (зал.)—злой дух, 

оборотонь. [тун. 
Мбмот. -та—1) заика; 2) бормо- 
Момота[і]ти, -чу, -чеш[тйш]— 

бормотать. 
Момотлй вий—бормочущпй. 
Мбмрати, -раю, см. Мймрити* 
М&мсатнся, -саюся — возиться, 

копаться. 
Мо[а]нах, -ха и монаха, -хи— 
монах. 

Мондзя—коиуя, мям.тя. 
Монтеляти, -ляю, -сш—разве 

ваться, болтаться. 
Мбнятися, -няюся, -єшся — 1) 
маться; 2) возиться, копаться. 

Моравйця —трава, мурава. 
Мораль,-ли—1) мораль; 2) нрав- 

ственность. 
Моральність, -ности — 1) мо- 

ральность; 2) нравственность. 
Морально, нар.— 1) морально* 

2) нравственно, 
Морва—тутовое дерево. 
Морг, -гу—1) мбрг, покойнпц- 
кая; 2) морганпо, подмпги- 
ванпе. На кйвах та мбргах 
розмовляти — разго виривать 
мпмикор. 

Морг, -гайморг,-га—межовая 
.мера (72 десят,). 
Морг, межд,(от моргати)—морг. 
Мбргавка—1) молнїія; 2) мор¬ 

га ниє, перемаргдвание; 3) 

шок, игра около глазних му- 
, скулов. 
Морганйна, см. Моргавка 2. 
Моргання—морганпе, мигание. 
Моргати, -гаю, моргнути, -гну 

—моргать, мигнуть. М* до 
кбго, на кбго—подмаргивать, 
мигнуть кому, М-ють о диб до 
[на]6дного-неремаргиваются, 
перемигиваются. 

Моргосліпий—щура, подслепо- 
ватий. 

Моргун, -на—моргун, волоки- 
та, бабник. 

Моргуха—1) моргунья; 2) ко¬ 
кетка. ввтроарашка. 

Моргувати, -ґую, -сш — меже- 
вать на морг[Г]и. 

Морґуля—1) шишка;2) опухоль. 
Мордшнйк, -ка—1) Мучитель; 2) 
убпйца. 

Морду ванн я —истязанпе, нитка. 
Мордувати, -Дую — иотязать, 

цитать; -ся—1) терзаться; 2) 
вибиваться из сил; 3) бе- 
сноваться, толочься. 

Морелевий—абрикосовий. 
Мореля і -лі—мореля, абрикос. 
Моремух,-ха и моремуха,-хн— 
мухомор (гриб). 

Мбрений — усталиіг, утомлен- 
ний. М. дуб—морений дуб. 

Морець, -рця—моряк. 
Морити—утомлять, томить. Сов 

йогб марить—сон его одоле- 
вает. 

Моріг, -рбгу — мурава, трава. 
Морква — морковь. Хатня м. 

—ссора между супрутамп. 
Морквяний и морк(в)овий — 
морковний. , [на. 

Морк(о)вйнн#—морковная бот- 
%Моркотіти, -кочу, -тиш—мор- 

мотать. 
Моровий в вираж.: М-ва губка 

—томпон при кровотечеиип. 

іі &■ . ' 4 ‘ 
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Моровиця—мор, моровая язва. 
Морбз, -зу—^мороз. 
Морбзнти, -жу, -зиш — моро¬ 

зить; -ся—1) морозиться; 2) 
мерзнуть, вябнуть, 

Морозбвий — 1) морозний, хо¬ 
лодний; 2) Морозов (дедушки 

Морозок» -Зка—ияей. [мороза). 
Морозу ватин — морозистий. 
М. кбльор, масть—серебри- 
стий цвет, масть. 

Морозюк, -ка—(пт.) зимородок. 
Морозяний—морозний. 
Мброзяно, нар.—морозно. 
Морок, -ку — і) мрак; 2) пут, 

зяой дух (сказочн.), 
Морбка—1) хлопотн, возня; 2) 
пут, злой дух; 3) головоломка 
(игрушка), 

Мороква, -ви—трясина. 
Морокувати, -кую (на кого)— 

сердиться, ворчать (на кого). 
Мо рокувати Й — головоломний, 
хлопотниЙ. 

Мброх, -ху—плесень, мох. 
Морбха—(гриб) дождевик- 
Морочити—1) кого — одурять, 
лишать сознания; 2) кому 
ЩО—забивать голову, надое- 
дать; -ся—і) (о голове) Дру¬ 
житься; 2) х лопотать, ло¬ 
виться. 

Морочливий — і) хлопо.тний,' 
головоломний; 2) капризний. 

Морбчний—1) темний, мрачний; 
2) см. Морочливий. 

Мбрскати, -каю, морскнути — 
хл о стать, бить, хлестнуть; -ся 
—шататься, слоняться. 

Морський—1) морской. М. СВИ¬ 
НЯ—дельфип, М. залізо — 
Магнпт. 2) хлесткяй. | 

МоругиЙ—рижий, темно-серьіЙ 
в поносках. 

^^Ру[ю]ха—1) (гриб.) дождевпк; ; 
2) аакурка (у пделов.). 

Мерхлий — сморщенньїй, мор¬ 
щинистий. 

Мбрхнути — покриваться мор- 
щпнамн. 

Морш[щ]ень, -шня — туфля. 
Моршбк, “Шка—мор щипка. 
Морща, -щати и морщак» -ка 

—д ельфи н. 
Мбрщина—морщина, 
Мбрщити, -щу—морщить, смор- 
щивать. М. постоли—долать 
лаііти пз цельного куска кожи. 

Мбсір, -ру -*деревянная солонка. 
Москаленя, -няти — 1) ребе- 

иок-великоросе; 2) ребенок 
солдата. 

Москалик—1) солдатик; 2) род 
морской риби; 3) жучок. 

Москалити—обрусевать. 
Москаль, -ля — 1) русе кий. 
Москаля підпускати, пїдвб- 
ЗИТИ кому — ііьшь в гдаза 
пускать, надувать, обмани- 
вать кого. 2) холодний се- 
верний ветер; 3) солдат; 4) 
сорт льна; 5) сорт чесноку, 

Москальня, -ні (соб.)— 1) (пре- 
небр.) велнкоросси; 2) сол- 
датье- 

Москальство — 1) см. Москаль¬ 
ня; 2) обруселсТСть, обру- 
сение. [леня. 

Москальча, -чати, см. Моска- 
М ос кати, -каю—бить, стучать. 
Москва—1) Москва; 2) велико¬ 

росе; 2) (собир) великоросси. 
Москвофіл, -ла — 1) руссофид; 

2) (гал) сторовнпк россий- 
ской империи в Галпцип.. 

Москвофільство — привержен- 
ность к пікшераторской Роо 
сип в Галпцип. 

Москбвець, -вця—1) москвич; 
2) великоросе. 

Московка—1) велпкоросска; 2) 
солдатка; 3) род вишивки. 



Московський—Мотуз 

Московський— 1)русскпй, вели- 
чорусскпй; 2) соддатскпй. 
Пеня м-ка—а) бесдричпнвая 
придирка; 6) придира. 

Москіта—веясаий виговор. 
Москотати, -чу, -чеш и моско- 

тіти, -чу» -тйш—бормотать, 
тараторить. 

Мостивий — 1) милостивий; 2) 
имевптьш, знатний. 

Мостина—1) половина; 2) пол. 
Мостиння—дощатий настил по 
мосту. [ски. 

Мостинці, -ІІІВ—паромнн© до¬ 
мостити, мощу, -стиш — 1) 
мостить; 2) Настилать, укла- 
дивать. А він таки своєї 
мостить—он все то же твер¬ 
дот: М. гнізді—вить гнездо. 
3) мастерить, Стряпать. М. по¬ 
столи—мастерить сандалип. 

Мостище — 1) ув. от міст; 2) 
' развалиньї моста; 3) место 
бьівшего моста. 

Мостівка—навозная жижа. 
Мостіння—1) настилание дере¬ 

вом (процесе); 2) настил. 
МостниЦЯ—половина, доска. ! 
Мостове, -ваго—мостовое. 
Мостовий—]) МОСТОВОЙ, ВЬШО- 
щевиьій; 2) (суи{.) сборщпк 
денег за проезд по мосту. 

Мостовйна—цастплочная доска. 
Мостовнйчий (сущ.) — смотрп- | 

тель моста, мостов. 
Мость, -ти и мосць, -ци — (в 
титулах) милості*. Його м.— 
его мидость. 

Мосувати, -сую—укреслять; 
Мосяж, -жа—латунь. 
Мосяжний, мосяжевий — ла¬ 

тунний. ^ 
МосяжниК“Латунщик. 
Мосяжвицтво, -ва — виделка 

пз лагуни. 
Мотанина —шатанье, суєта. 
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Мотати, -таю, мотнути, -ну— 
1) мотать, намативаїь, мот- 
нуть. На ус мотати — понн- 
мать да помнить. 2) болтать, 
качнуть, махнуть; -СЯ—хло- 
потать, суетвться. Мотнути¬ 
ся—ороситься. 

Міташка—моток. [вать. 
Мотивувати, -вую—мотивпро- 
Мотилиця—1) овечий вертеяс; 

2) вощинная моль. 
Мотйличний—зараженнмй, см., 
Мотилиця. 

Мотилівка—род плахти. 
Мотиль, -ля, мотиляк, -на — 

бабочка. 
Мотлох, -ху—1) хлам, тряиье; 

2) сброд, сволочь. 
Мотлошити, -шу, -шйш — 1) 

трепать, рвать; 2) колотить, 
бить. [болтаться. 

Метлятися, -ляюся—мотаться, 
Мотнути, -ся, см. Мотати, -ся. 
Мотовило, -ла—1) моталка; 2) 
мот, веіреввик. 

Мотовильник, -ка—мера пряжи, 
смотанной на мотовило* 

Мотірити, -рю, -риш—делать, 
подоливать. [аьі й, ловки ії. 

Моторний, мотбрячий—провор- 
Мото^иість — проворство, бой 

кость, живость. 
Моторно, нар.—проворно, боіі* 
ко, живо. 

Міторошно, пар. — 1) непосе- 
бе, нездорово; 2) страшно 
жутко. 

Мотору», -на,.моторяка — 1) 
ловкач; 2) проворний, дея- 
тельннй (человек). 

Моторуха—1), деятельеад (жон 
щпва); 2) воструха. 

Мотрошити, -шу —1) порошить; 
2) пилить. 

Мбтуз, -за и мотузка, -ки — 
веревка, бичевка. 
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Мотузар, -ря — 1) веревочник; 
2) канатний мастер. 

Мотуззя, -ззя (соб.)— веревкп. 
Мотузити, -жу, -ЗИШ—1) увя* 

, узивать, скручпвать; 2) му¬ 
рчить у верткими, водить за 
НОС. [шелп. ! 

Мотузки, -ків (соі.)—род верни-; 
Мотузник, -ка, см. Мотузар. 
МотузЬк, -зка, см. Мотуз. 
Мотузяний—веревочний. 
Мотушати, м-шйти — пошове-! 
давать, шевелить; - ся, см. Ме¬ 
тушитися. [шерсти. 

Мох, р. моху—1) мох; 2) очески 
Мохнатий — мохватьш. 
Мохнатіти, -тію — обростать 
мохом, шерстью, (шуточн.) 
волосами. 

Моховий—моховой. М. вода— 
тинпстан вода. 

Моховитий—мшпстьгй. 
Мохталь, -ля—мера ниток. 
Мохунка—мошонка, гнездови- 

на хлебного зериа, 
Моцак, -ка, моцака, -ки—1) 
крениш; 2) яйцо-биток. 

Моцар, -ря—силач. 
Мо царство —могу щество. 
Міцний, см. Міцний. 
Йодуватися, -цуюся — 1) ста¬ 
раться, силиться, крешіться. 
М* з ким—бороться с кем. 
2) возиться. 

Модуля—1) шишка; 2) опухоль, 
Моцювати, -ціою — усидивать, 
напрягать, укроплять. 

Моцюголов,-ва—большой дере- 
пянииіі гвоадь. 

Мічар,- ра—тоиь. 
Мочаргістий и мочаруватий— 

болотистий, топкий. 
Мочатп, -чаю—змокать. 
Мічва—сляксть. 
Мічена, -ішї—1) моченая; 2' 

в ісхоепнал водка. 

М отузар — Мстиво 

Мочерет, -ту, см. Мочар. 
Мочи, міжу, -жеш (зан.), см. 
Могти. 

Мочилинівка, мочило—яма для 
мочення КОНОПЛИ. 

Мочити, -чу, -чиш — мочить, 
смачпвать. [дождлпвиіі^ 

Мочливий и мбчпиб — мокрий, 
Моша—акушерка. 
МошенськиЙ— мошеиническип. 
Мошнухи, -нух, см. Мохунка*. 
Мразниця—лесная топь*. 
Мрака, -ки, см. Мряка. 
Мра(з)чи[і]ти, -чить (безл.) — 
м оросить. 

Мрево, см. Марево. [вен. 
Мрець, мерця, мн. мерці— мерт- 
Мригати, -гаюгаєш— 1) мор¬ 

гать; 2) см. Ремигати. 
Мрнч, -чи—густой туман. 
Мрійний—мечтательпьш. 
Мрійник, -ка—мечтатель. 
Мріти» -рію—реять. Ледве м.— 

еле виднеться вдали. -СЯ— 
мерещиться, грезнться. 

Мрітно, нар. — чуть-чуть за- 
метно вдали. 

Мрія, /ь мрії—мечта, грезн. 
Мріяти, -рію (про ЩО) — М0Ч- 

Мружити, -жу—жмурить [тать. 
Мрук, -ка — ворчун. Темного 
м-а грати—играть^в жмурки. 

Мрука—мурлнка (кот). 
М р у кати—му рликать. 
Мряка, мряч, -чи — густой ту¬ 
ман с мелкпм дождем. 

Мрячііти, -чйть (безл.) — моро¬ 
сить. На двірі мрячйть—на. 
дворе ьіоросит. 

Мрячний —туманно-дождлиг: ті:. 
Мрячно, нар. — туманно-дож- 
ддпво. 

Мс/йвиЙ—мстптельний. 
Мстивість, -вости — мстптель- 

ность. 
Мстиво, нар,—мстптедьно. 
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Мстити, мщу (кому на чому, 
за що)—мстить; -ся (кому, на 
кому, за що)—отомщать. 

Му—1) (межд.) му; 2) (жест, от 
йому, йму) ему. 

Мугикати — мурльїкать, напе- 
вать. 

Мупір, -ря—неотеса, грубиян. 
Мудзуля, -лі—мозоль, пампнка. 
Мудраг[ґ]ель, -еля — 1) умник, 
хитрец; 2) ночной мотнлек. 

Мудрак і -ка—разумяпк, умнпк. 
Мудрація —мудреность, замьі- 

словатость. 
Мудрий — 1) мудрий, у матії; ; 

2) мудреньш, , хитренішй; ■ 
3) удачно еделанньїй; 4) за¬ 
лі ьісло ват ьш. 

Мудрити, -рю—пзмншдять. 
Мудрість—мудрость. 
Мудріти, -рио—умоеть. 
Мудріший, -шок — видумки, 

замьісловато еделанние вещи. 
Мудро, пар.— 1) мудро, умно; 

) 2) хитро, мудрено; 3) пеку- 
сно, аатейлпво. 

ГЛудрований — измишленний, 
плод мудрехвования. 

Мудрбта, мудрощі, -щів—1)хи- 
троумнше затеи, приеміл; 2) 
мудретвованпе; 3) мудреніле | 
вещи; 4) заповедп. 

Мудрування — ум ство ванне, 
мудретвованпе. 

Мудрувати — умствовать, муд- 
рпть, мудретвовать. 

Мудряха—род плахти, ,/ 
Муж, -жа—муж. І 
Мужва (со<5.)—мужпчье. і 
Мужикувати — бить мужиком. 
Мужицтво—1) мужпчье; 2) му-% 

лшчєство, грубпянство. 
Мужицький—му жидкпй. 
Мужичий—мужичий. 
Мужичитп, -чу, -чиш — гово¬ 
рить мужпчьпм язиком. 

Мужний, см. Мужній 3 и 4/ 
Мужній, -я, -є—1) мужев; 21 

(за)мужняя; 3) мужественвьпі 
(фигурой); 4) мужественньш, 
смельїй. 

Мужність, -ности — 1) муже- 
етвенность; 2)мужество, сме- 
лость. 

Мужно, пар.—мужественно. 
Музика, -ки — 1) музика; 2) 
музикант. М. до горілки - 
охотник на ргомку. [менте. 

Музнцтво—пгра на муз. инетру 
Музична, -ки—1) плохой му¬ 

зикант; 2) жук скрипун. 
Музичний—музикальний. 
Музькй, -зьбк—начесн. 
Мука, -КИ—мука, мученпе. 
Мука, -кй, см. Бброшно. 
Мул, -лу—1) пл; 2) урпна. 
Мул,--ла—мул, лошак. 
М улистий—пдистий. 
Мул йти, -лю, -лиш — 1) жать 
давить, натирать, тереть; 2) 
не давать покою. ч 

Мулйти(ся)—запоспть(ся) илоь.• 
Мулитися — мяться, переми¬ 

наться. 
Мулкий — плпетий. М. брус— 
мягкиії точильний камевь. 

ГЛулявка, см. Мільга» 
Мул який—нажатий, натертий. 
Муляр, -ра — 1) каменщпк; 2) 

см» Маляр. • [кл 
Мулярство—ремесло каменши - 
Мулярський—каменщицкий. 
Мулярчук, -на—ученпк камей- 
щика. 

Муляти, -ляю—1) см. Мулити; 
2) очима—мигать глазами. 

Мулятися, см. Мулитися. 
Муль, -ля — мозоль, натертеє 
место. 

Мулька, см. Мільг[к]аф 
Мулький — жесткий, давящнв, 
жмущий, мозолящий. 

Мулько—Мусе лець 

Мулько, пар.—І) жестко; 2) не* 
^ удобно, неловко, плохо. 
М ума—му м н я. 
Мундер, мундир, -ру и мундур, 

-ра—мундир. 
Муннця, -ці, мунйція, -ції— 

амунпцпя. 
Муничитися, -чуся, -чишся— 
церемониться. [стена 

Мур, -ру — каменная, кпрпичнаа 
Муравель, -вля—муравей. 
Муравельний—-муравьивьій. 
МуравиЙ, -вия—муравей. 
Муравиним, муравлйний и му¬ 

ра вчаний—муравьпньїй. 
Муравйця, -ці—1) трава; 2) жел- 

тьіе п спїше нятна на теле 
уьшрагощего. 

Муравище, см. Муравник. 
Муравіння и муравлиння—му- 

V равейник. [вейник. 
Муравлисько и -ЛЙще — мура- 
Муравнйк, -ка — муравойнпк. 
Мураль и муранділь, -ля—му- 

ИКуіувй. [равьн. 
Мурашва, мурашня {со<5.)—м\-^ 
Мурашинник и мурашник, -ка 
муравеіішік. 

І -ки*муравей. ’ 
Мура шкбвйна,-ни -муравейник. , 
Мургій, -гїя—вол червой масти. 
Мурда — овца, чорная вокруг 
Муреі*, -рея— сермяжніїк. [глаз. 
Мурза,-зи-1) мурза, татарекпй 
князь; 2) заначканпое, но- 
уммтое лі що. 

^урзак, -Ка—татарин, 
мурзати, -заю—пачкать, марать 

(лицо, руки). 
Мурзатися—наткаться, марать- 

ся, ^іуслпться. 
Мурзатий—с испачканним лп- 
Дом, гразншн. 
УРИЙ 1) (о масти) темносе- 
рьій, пспещренний пятпамн: 

V -і смуглий. 

Мурин, -на—І) мавр; 2) кличка. 
собакп. 

Муріша—болотце, остагощесся 
после подоводья. 

Муринка—мавританка. 
Муринський—маврптанекпй. * 
Муріг, -рогу, см. Моріг. 
Муркати, муркнути —І) кур¬ 

ликать, мурдикнут^; 2) бор¬ 
мотать, забормотать. 

Муркач, -ча —баран. 
Муркіт, -коту—мурликание. 
Муркотати, -кочу, -чеш и мур¬ 

котіти, -кочу, -тиш — мур¬ 
льїкать. [ворчун. 

Муркотйло, муркотій, -тія — 
Муркотня, -нї—мурликанпе. 
Мурло — 1) неотеса, грубий 

человек; 2) харя, рило. 
Мурманька—муравей. 
Мурманьчйй—муравьпннй. М. 

І громадка—муравейник. 
Мурмило, см. Мурло. 

, Мурмотати, -мочу, -чеш — І) 
бормотать; 2) ронтать; 3) 
журчать. 

Мурований — построеіший из 
камня шш кпрапча,камедний. 

Мурованиця—каменний дом. 
Муроломний—стенобнтньїй. 
Мурування — 1) постройка ка- 
моїшой стени, кдмемного зда¬ 
ная; 2) кам енная пост|ЮІіка. 

Мурувати, -рую — дозволить 
каменную стену, класть кир- 

Муругий см. Морупій. [пачи. 
Мурчак и мурчбк, -ка—моректі 

свинка. [мотати. 
Мурчати, -чу, -чиш, см. Мур 
Мурашина см. Мурашва. 
Мус, -су—прпнужденпе. Через 
мус—по прпнужденпю. 

Мусак, -ка — кусок стали дла 
вираонпваппя острия косьт. 

Муселець,-льця—(нанитон) мед, 
настоішниіі на ягодах. 

і 

о? і 
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Мусити и мусіти, -шу, -СИШ— 

— 1) долженствовать, бьггь 
'должньш, вьшужденншм. Му¬ 
сить бути—должао бить, ве- 
роятяо. Не мусити—не бьггь 
в состоянпп. 

Мускати—пр п глажи в ат£. 
МускАта—елякоть. 
Мускотіти, -чу, -тиш — изда- 

вать шорох, шуршать. 
Муст, -ту—навозная жижа. 
Мусування —- 1) пзмьшшеиие, 
придумьгванио; 2) брожение. 

Мусувати, -сую—раздумьівать, 
соображать, пзмьішлять; -ся 
—возиться. 

Мусулес, -су и мусулець, -льця, 
см. Муселець. 

Мутити, -чу, -тиш —1) мутить, 
возмущать; 2) производить 
беспорядок;-ся—З) мутиться; 
2) смущаться, волноваться. 

Мутник, -ка—‘мутниіі ручеіі. 
Мутра, -ри — навертка (ганки). 
Мутушати—поворачпвать, дви¬ 

гать худа п сюда. 
МуХа—муха. Крутиться, як м* 

в окропі—завален хлоп отам и, 
без отдьіха в хлопотах. 

Мухбрка, мухорАк, -рка—гкез- 
до, в котором ендит зерно, 
чашечка под ягодой. 

Муцик, -ка—1) попи, мал, ло- 
шадка; 2) (лей.) муцики—воло¬ 
са, зачесаніше п завптие 
иа висках. 

Мучанка—1) кушанье из муки, 
молока п овечьего сиру, см. 
М а чанна; 2) порода рассілп- 
чатих груш. 

Мучеництво—мученпчсство. % 
Мучення—1) мучение; 2) боже 

—страстп госаодни. 
Мученство—мученичество. 
Мучйтель-истязатель, мучитель. 
Мучителька—мучительница. 

Мучник, -ка—1) желобок, ир *- 
водящіїіі муку пз-под жор¬ 
нова; 2) ящик для муки. 

Мучниця—проход муки ИЗ-І10Д 
мельничн. камня в ящик. 

Мушара — тля, травяная вошь. 
Мушва, -ви—(соб.) мухи. 
Мушка, -ки—(соб,) мошки. 
Мушка, -ки — 1) мелкие п; г- 

ньішкіі в рпсунке ткани; 2) 
(в женсхой ?ірическе) наоу- 
щенньїв на впски волоса; 
3) ум, от муха. 

Му шковйй—о крапляками. 
Мушлин, -ну—кисея, мусшгн. 
Му шляхи, -ляго, см. Метику¬ 

вати. 
Му штаЙ,-Та Я—мохнатая лошадь 
Му штатиЙ—мохнатий. 
ГЛуштер, -тра — обучагощліі 

воєнним приемам. 
Муштра—воєнная учеба. 
Муштрлвйна —воєнная служба 
Муштрйв(ан)иії—имегощпіі воєн¬ 

ную виправку. 
Муштрування—обучешіо воєн¬ 

ним приемам, дррсспронка. 
Муштрувати, -рую—1)обучат^ 

воєнним приемам; 2) шко¬ 
лить, дресспровать; -СЯ—1 ) 
(о солдатах) бить на учениь. 
обучаться воєнним приемам, 
2) возиться; о) упражняться. 

Мущенин,- па, мушина, -нй 
мужчина. 

Мухцйнський—мужской. 
Мущир, -ря — І) мортира; 2) 

ступка, толчея. 
Мущирний—мортирний. 
Мчати — мчать. Не раз сучка 

санки мчала—небшлици рас- 
сказивает, хвастается; -СЯ — 
мчаться. 

Мша, р. мші—катол. обедшь 
Мшаннк, -ка, см. Омшаник. 
Мшедь, -ди—(рдст.) лишайник* 
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Мшйтн, мшу, мшиш - коно¬ 
патить мхом; -ся—расти гу¬ 
сто, подобно мху, бить мох¬ 
натим. ■ [вошь. 

Мшйця—(насек.) п ля, травяная 
М я, р. менняу см. Ім’я. 
М’явкати, -каю, -сш, м’явчати 
и м*явучати, -вчу, -чиш, 
Мовкнути, -кну> -неш, см. 
Нявкати, нявчати, нявкнути, 

М’ягкий, м'ягко, см. М’який, 
м’яко. 

М’язи, -зів—мускули. 
М’язовий—мускульний. 
М'якйЙ и мняккЙ— мягкиЙ, не 

судовий, уступ чи вий. 
М’якина, мнякйна—мякпна. 
М’якйш, мнякйш — млкиш, 
мякоть. 

М’якість и милкість, -кости— 
мягкость. ^ 

М’якота, мнякота—1) (с удар. 
на последмсм сло?е) мягкость; 
-) (с удар, па первом слоге) 
мякоть мяса. 

М’якуватий, мішкуватий—мяг- 
коватми. 

М’якуш, мнякуш, -ша—мягкие 
части мяса. 

М'якушка, миикушка— і) мя- 
кііш хлебншй; 2) (о челову) 
мягкосердечний, добрий. 

М’якчііти, м’якшити, мнякшь- 
ТИ, -шу, -шйш и мнянчйтіі^ 
-чу, -чйш—размягчать. 

М’йкшати, мнякшати, -шаю. 
•єш—долаться мягче. 

М’ялиця, мнялиця — 1) МЯЛКЛ 
для льва и конопли; 2) ма¬ 
тая солома; 3) потасовка. 

М’яло, ми ял 0 — 1) доревянни^ 
пест; 2) мямля. 

М’яльниця—прибор ДЛЯ МЬІТЬЛ 
М’ясар,-ря, -ра—мясник, [кол:. 
М’ясиво—мясноо ^ояща). 
М’ясний и м’ясовнй — мясноіі. 
М ’яснйці —мясоед. 
М’ясо, миясо—мясо. 
М’ясожерець, -рця — плотояд- 

ное животное. 
М ’ясожерний—ші отояд ний. 
М’ясце, мнясце—ум, от м^ясо. 
М’ята, мнята —мята. 
М’яти, мняти, мну, мнеш—2 
мять; 2) колебаться; -ся—1) 
мятьсл; 2) мятьсящерешаїьсн* 

М’ятний—мнущнйся. 
М’ЯТ лиця, см. Метлйця. 
М’ятний—митний. 
М’яхкий—мягкий. 
М’яцкати—мять. 
М’яч, -ча—мяч. 
М’яшку[6]рнти, МН5ТШКу[6]рНТІІ, 

см. М’яти, 

н 
На, предл.—1) на. На тбй бік— 
на ту сторону. 2) в. їхати 
на селб — ехать п деревню. 
3) под. На гбру йти — йод 
гору вттн. 4) по. На місто 
стріляють—по городу етрс- 
ляют. б) за. На ваше здо- ; 
рбв’я — за ваше здоровье. 

во. Кричить на все гбрло— І 
°рот во все горло. Забули і 
на ньбго—забили о нем. На ] 

У**р.-рое. слова. А Ніковсьі:Н-23. 

ЩО то робити—зачем ато до¬ 
лать Налягати на нйгу— 
хромать. Чекати на кбго, 
на що—ожпдать кого, чего. 
Вірити на кбго, на що— 
порить кому, чому. Як на 
мене — по моєму ммевтао. 
Гарна на врбду — красивая. 
На весні—весной. 

На, нате, межд. — на, 
нате, возьмите. 



Набавка — Набираний 

Набавка—при Па вка. 
Набавляти, -ллю, -єш, наба¬ 

вити, -влю, -виш — 1) при- 
бавлять, накинуть, прибавить; 
2) навлекать, причинить; -ся 
—вдоволь повеселиться, по- 
тешиться. 

Набагнути, -гну, -неш—1) при- 
помнить, надумать;2) сильно 
пожелать; -ся — сильно по- 
желать. 

Набагияти, -няю, набаїнйти, 
-ГНЮ — нагрязнять, нагряз- 
нить. 

Набажати (кому, чогб)—наже- 
лать кому, чого; -ся—наже- 
лать себе. 

Набазарувати, -ся —1) наба- 
ришеичать; 2) наторговать 

* (на базаре). 
Набазграти — нацарапать, на¬ 

писать, 
Набазікувати, набазікати— на- 

говарпвать, пабалтьтвать, на* 
калякать. 

Набакир, нар.—набокрепь. 
Набалакувати, -ся, набалака¬ 
ти, -СЯ — наговаривать, -ся, 
наговорить, -ся,# набеседо- 
вать, -ся. 

Набаламучувати,-мучую, наба¬ 
ламутити, -Мучу — 1) пабал- 
тьпзать, наболтать (о жпд- 
кости); 2) васмутьянпть; 3) 
пасоблазпять. 

Набаляндраснти, -ся — набол¬ 
тать, -ся, наговорить, -ся. 

Наоальзамбвувати, набальзаму¬ 
вати — бальзам лровать, иа- 
бїшьзамироват ь. 

Набаришуватн, шую — наба- 
рьішничать. 

Набарложйти — пагрязнить; -ся 
—належаться в грязи. 

Напасуватися — наскакаться (о 
коне). 
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Набатйвувати, набатувати—1) 
навьючпвать, навьючпть, на¬ 
пружать, нагрузить; 2) наре- 
зьіьать, нарезать больхшши 
ломтямп. 

Набахтурити, -рю, -риш — на¬ 
бить вздором, пустякамп 
(голову). 

Набачати, набачити (кого, що) 
— пасматривать, насмотреть 
кого, что. 

Набачитися (з ким, чого)—ла- 
смотреться на кого, на что. 

Набгом, пар. — 1) битком; 2) 
комкая, 

Набигати, набгати — напихи- 
вать, папихать, вакомкать. 

На-безбаш, нар.—без пастуха. 
На-безрік, нар. — на неопред. 

время. Віддасть на-безрік— 
а) оеизвестно, когда отдаст; 
б) возможно, но отдаст 

Набелькотати, -чу, -чеш —"1) 
налепетать, набормотать; 2) 
натараторить. [вать, -ся. 

Набеиькетувати, -ся — наї/про- 
Наберба[е]рити—вамсшать, на¬ 

солить чого 
Набех(т)атися — налсраться, на¬ 

лопаться. 
Набивальник—набивальщіш. 
Набиваний—пабивпой. 
Набивання—набивка. 
На бивати, набити -1) набивать, 
наколотить; 2) набивать, вя- 
полппть; 3) заражать, заря¬ 
дить; -ся (ДО кого)—набивать¬ 
ся, нанизаться (к) кому. 

Набивач, -ча, набивачка — на- 
би валка. 

Набнлитися (зап.)—присниться, 
привпдеться во сне. 

ПабИНДЮЖИТИ, -жу, -жиш—на¬ 
грузить подводу. 

Набн[і}раний — 1) набраний; 2) 
нз покупной материн. 
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Наби|і]рати, набрати — наба- 
рать, набрать. Н. Хуру — 
накладьівать, наложить воз. 
Н. невід — собирать сеть 
в лодку. Н. пряжу—натяги- 
вать основу на ткацк. станок. 
Н. краму — купить маторип. 
Н. тіла—толстеть, подолнеть. | 

НабйтІско, нар.— полніам пол- 
но, битком набито. 

Набнток, см. Набуток, 
Набіг —набег. палет. 
Набігати, -гаю, набігти, -біжу 

— І) набегать, набежать. Як 
набіжить—как прндется. На¬ 
бігти тропи — найти, попасть 
на дорогу. Йому серце на- 
біга —он пачцвает сердиться, і 

уНабідкатися — наговориться о 
своей бедо, горе. * [ся. ; 

Набідувати(ся)—набедствовать- 
Ііабіжка—прибнль, наценка. 
Набіжний —набожний. 
Набіжний — внебрачньїй. 
Набій, -бію—1) заряд; 2) нанос 

(снега); 3) укатавнаа санная 
дорога. 

Набійннк, -ка—1) шомпол; 2) 
набпвальщик. 

Набік, нар. — прочь с дороги, 
на сторону. [ти. 

Набіл, -лу—молочпьіе продук- 
Набілйти, -ся — набелить, -ся. 
Набілки, -ків—сплетни. Н. на- 

бгіти—пустить сплетни. 
Н а б і л яти —намекать. , 
Набір, нар.—в забор. Н. брати 
убрать в забор. 

Набір, -ббру — набор, прпзив. 1 
їіаближа[ува]ти, -ся, набліізи- 
ти, -ся (до кбго, до чбго) — 
Приблпжать, -ся, при близить, 

к кому, чому. Н. до 
ІДеілу — при бл ижать(ся) к 
ядеалу. . [-ся. 

паолишкати, -ся — пахватать. 

жіДблукатися — ваблуждаться. 
Наблягузкувати, -кати — иа- 
нустомелить, -словить. 

Наббвтувати, набовтати — на* 
балі*іл вать, наплескивать, на- 
сливать. 

Набоженство — богослужеиие. 
Н. відправляти — служить 
обедою. 

На божник, -ка—вмшитое поло¬ 
тен де на иконах. 

Набожність—пабожпость. 
Маббйчик — 1) шомпол; 2) им 
от набій. ‘ у 

Наббкуватий—1) наклонененй 
в одну сторону; 2) випу¬ 
клий с одноіі сторони. 

Набокувато, нар. — наклонно 
н одну сторону. [чешшй. 

Наболілий—паболельїй, пзму- 
Набористий—паборний,разукра- 
ш енний. 

Наборбшнювати, иаборошнііти 
—посипать мукоЙ. -А 

Наббрсати—1) нанизать; 2) на- 
путать (ниток); -ся—надер- 
гаться, устать. 

Набражитися — набражничаться. 
Набрати, гм. Набирати. 
НабрезглиЙ (,?ал.) — скиспзпіі 

(о МОЛОКО). г- 

Набресклий—обрюзгтнй. 
Набрести, см. НаброджуватиЛ 
Набрехати, см. Набріхувати. 
Набридати, набриднути (кому;— 

надоедать, надоесть, наску¬ 
чить кому. 

Набридливий—*надоедлн ний. 
Набрйжжувати, -жкувати чо¬ 

боти — сдвпгать гармоникой, 
в складки голеніїща. 

Набрйз(ь)кувати, набриз(ь)кати 
—набрьізгпвать, иабризг&ь. 

Набритатися—нахпататься, на¬ 
браться. Н. боргів—задевть 
в долги. 
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Набрівннк, -ка — девичий го¬ 
ловно# убор. 

Набрі[о]д, -роду — пришольцьі, і 
сброд. [ньій. 

Набрідний — стрншлий, случай- 
Набріхувати, набрехати—навп- 

рать, наврать. 
Набрбджувати, -джую, набре- 

I СТЙ, -бреду — набредать^ на- 
толкнуться, набресть. 

Набродйти — оставить грязе ме 
следи, 

Наброїти, -рбю, -Іш (чого)—на- 
куралеспть, набе до курить. 

Набрбщуватиея, -щуюся, на- 
бростйтися,/ -щуся — 1) пу- і 
стять почни (о дерево); 2) ва¬ 
литься (о колосе). 

Набруднювати, набруднити — 
напачкивать, пагрлзнпть. 

і Набруньковуватися, набрунь¬ 
куватися, набрунйтнся — на- 
ливаться, налиться (о дрс- 
весн. почках). 

Набрякати, набрякнути—набу- 
I хать, набухнуть. [ший. 

Набряклий—набухлий, разбух- 
Набряснути — разбухнуть, 

ведуться. 
Набубнявілий — разбухший, 

взду вшийся. 
Набубнявіти, набубнїти—набу¬ 

хать, разбухнуть, 
Набубоніти — і) иабормотать; 

2) пабарабанпть. 
Набувати, набути, -буду _ 
добивать, 'добить. Н. сили 

І —вступить в силу. Н. грб- 
шей—наживать деиьгн, Н. чб- 
боти—обувать, обуть сапогп. 

) Набудбвуватн, набудувати—ца- 
страпвать, настроить(о здав,), і 

і Набундючити, -ся — І) нахох- 
риться; 2) важно надуться. 

І Набурювати, набурити — па¬ 
лить. намочить. 

Набуркувати—нанести снегу. 
Набутний—1) иаживной; 2) бла- 

гопрпобретевниіі. 
Набуток, -тку—1) благоприоб- 
ретенное имущество; 2) на- 
^пвное; 3) добиванио прогу-' 
лов. 

Набуття, -тя — приобретение 
наживаное. 

Набухати — набахать, налить 
налоя:ить слигпком много. 

Набухати—раз бухать, напухать 
Набухатися—натрескаться, па- 
жраться. 

Набухйкатися—накашляться. 
НабучавІти—набухнуть (от сьі- 

ростя, води), 
Наваблювати, навабігти, -блю, 

-биш—нанриманивать, нама¬ 
нить. 

Наважнйй (до чбга, на що)— 
с клон тій к чому. 

Наважувати, наважити—1)взве- 
шпвать, взвесить; 2) налогать, 
налечь; 3) рошать, репіпть; 
4) научать, научить, наста¬ 
влять, наставить. Н* руку — 
набивать, набить руку. -СЯ— 
1) осмедпватьсн, оемелпться; 
2) решатьея, решиться. Н. 
на кйго, що—вознамерпвать- 
ся, -мерцться что-лпбо СД0- 
лать с кем, с чем. Н. ДО 
чбго — прпстращаться, прп- 
страститься хс чему. 

Навал, -лу—напор. Н. водй- 
напор води. 

Навала—> пасту пл єн но. 
Навалу вати — 1) нашуметь; 2) 
навалить, найти тол по й. Ми¬ 
ші навалу вали — мишп па* 
лезлп. 

Навйлювати, навалити — пава- 
лпвать, навалить. Навалипги 
валу — приготовить толстио 
нитки. 
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Навальний — стремительнмй. 
поривнстий. Н-льиа зима— 
снежная зима. 

Навальність—навал ка. 
Навантажений — вагруясенний.; 
Навантаження—вагрузка. 
Навантажувати, навантажити— 
нагружать, натрузить. 

Наварювати, наварити—наьа- 
рпвать, наварить. 

Навбач, нар.—с виду, на вид. 
Навбйтки, пар., в еьіраж.: Гу¬ 
ляти Н.— пграть в битки кра- | 
шоипнии яйдами. 

Навбільшкн (як що, хто, з кбго) 
ем. Завбільшки. 

Нав(в)ерле, пар.— 1) наоборот; 1 
2) напрямпк (пойтп, сказать). 

Нав(в)йпередкн, пар. — вперс- 
гонку, взапуски. 

Наввйпинки, пар.—на-вьітяжігу'. 
НаввирИШШ, пар.<—виньїряя, 
Наввишки (як що, з кого), 

см. Заввишки. : 
Навгадь, пар.—наугад, ааобум. | 
Навглибшки, см. Завглибшки, 
Навдак и навдаку, пар. — едва- 
ли, вряд - ли. 

Навдери п навде[и]ранц5, пар.— 
на-удер, на-убег. [ниє. 

Навдивовижу, пар.—на удшшс-; 
Нав[з)догад, пар.—чтоби дога 
дались. 

Кавдок6ло[а], пар. —: вокруг. 
Навдьбри, пар—на-убег, удер. 
Наведення-!)паведение;2)прі - 

неденис (чужих слов, напр.) 
Знак її. — кавнчки, знак цп- 
тированпя. 

Навезти, см. Навозити. 
Наверббвуватн; навербузатк — 
набирать, навербоваіь. 

Наверещати — навпзя^ть, ва 
кричать. 

Наверзти — набредзть, шакал 
Кать; -ся—(безл.) привпдетьс:;. 

| Навернений—1) до чого—обра» 
щенпиіі, повороченшлії; 2) на 
ЩО — навалений й во что* 
(в кучу, напр.); 3) до чбго 
—обращєввьііі {візгіру, вапр.).. 

Наверствування—наслоение. 
Наверстівування -наславпавпа. 
Навертати, навернути—1) по- 
ворачнвать, поворотпть; 2}* 
наваливать, навалить; 3) до 
Кбго—изредка бнвать; 4) об--' 
ращать, обратпть; 5) на кйге 
ЩО—сворачивать, своротить 
на кого, что; 6) ва версти- 
вать, наверстать; -ся—і) ДО 
Кбго — родко би ваті», поби¬ 
вать, загляди вать, заглянуть 
к кому; 2) до чого — обра* 
пхаться, обратнться к чему. 
Душа мені не н-еться — ьше 
противно. Н-ся ка бчі — 
попадаться на глава. іЬсдг 
на думку—приходпть па 

Навертом, пар. Першим и.г 
другим н. (зайти, заїхати)— 
в первьій, БО второіі р,*і - 
(зайти, заехать). 

Наверчуватн, -чую, навертіти, 
-чу, -тйш—1) насверллвать, 
насверлпть (дьір); 2) нама- 
тивать, намотать. 

Навсршияк, -ка—1) і^рншка; 2) 
верхушка. 

Навесом, пар.— небрежпо, ллшь* 
би. Н. робити—кое-как ра- 
ботать. 

Навести, см. Навбдити. 
Навзаводи, йор. — 1) бо весь 
опор; 2) взапуски. [ло. 

Навзаєм^ пар.—обоюдно, взапм- 
Навзаклад, пар. — об заклад^ 
на пари. 

Навзаходи, пар.—па закате, ва 
заходе, 

Навзбіч, пар.—сторокой, в кру* 
ГОВУЮ. 
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Наззвиш, пар.—І) вклшв; 2) ви¬ 
сото й. 

Навздогін и -нці, нар.—в до гоп* 
Навзнак» нар.—иапзнич. [ку. 
Навзнаки, нар. см. Навзнак. 
Н. даватися, датися—а) по¬ 
кази ваться, показаться; б) 
давать, дать собя знать. 

Навивання—обмотка (процесе). 
Навивати, навинути, -ну и на¬ 

вити, - в1 ю—навивать, навить, 
намотать. [изнащсу. 

Навиворіт, нар.—навьіворот, на- 
На вигляд іти, -джу—і) научить¬ 

ся, привикнуть; 2) пметь 
уепех. [смотреться. І 

Накидатися — еаглядеться, на- 
Наоидирати—иовьідрать. 
Навидіти, -джу—любить; -ся — 

любить друг-друга. 
Навидіти, -джу — насмотреть. 
Навндна[о|ці и навидноті, нар. 

—на виду. 
Навикати, навикнути—1) при- 
Обротать, -стії навик; 2) арії- 1 
пьпшуть. 

Навилок, -лка, навильник, -ка, 
Еіаьильня, *ні — 1) ручка у | 
тіл; 2) количестио сена, йод* 
нятов за один раз на вилах. 

Навинути, см. Навивати; -ся 
—подвернуться, встретиться. 

Навис, -су, Навись, -сн—снег, 
нашїсший на вотвях. 

Нависати, нависнути— і) нави¬ 
сать, нависнуть; 2) собн- 
раться, собраться во мао- 
жество, 

Півисень, -сня—напасший об- 
і звислий—пацнеш пй. [рив. 
Навитребснькуоати, -ся — і; 

вапрнхотшічагь, -сн; 2) на 
капрнзнпч&ть, -ся. 

Н?чихнутііся (до кого, куди) — 
папсдаться, завернуть к ко- 
“У, куда. 

-Т 

Навичка—1) ирпвьічка; 2) на¬ 
вик. 

Навишукувати — поньшекать. 
ї Навівати, навіяти—І) иавевать, 

напоять; 2) кому що — ипу- 
шать, внушить. 

Мавід, -воду — І) указаппе; 2) 
наущепие. Дати Н.—дать угса* 
заниє. 

На в ід воріт, пар.—обратно. Н* 
| сказати—возраапть. 
! Навіджсний — безумний, су- 
! масшт^діпи й. [зтіт. 
Навідини,-дин—посощеппо, пп- 
Навідлі, навідліг, нар. — наог- 
машь. 

Навідувати,-навідати (когб, гро 
Що)—проведьквать, ироведать 
кого, о чем; -ся (до кого)— 
наведииаться, паводаться. 

Навідшибі, нар. — на отшпбе. 
особняком, отдельцо. 

Навідьмувати, -мую, -муєш— 
наколдовать. 

Навіжсніій—сумасшедшпй, бе¬ 
зумний. 

Навіженство — безумно, сума- 
Ьбродство. 

Навіжкй, -жбк—к предупреле- 
де нию, к продостереженіпо. 
Н. давати — и роду прождать, 
иредосторогать. 

Навіз, -возу — подвоз, прплоз. 
Навій, -вбю—навой. 
Навік, навіки, нар.—І) навеки, 

навеегда; 2) (редко) в висшед 
стопонп, чрезвьпцйио* 

Нав і ну ти—навоять. 
Нас і р то к, -тка — 1) коловорт; 

2) на мотка. 
Навіряти, навірити— ссужать. 
давать в долг. 

Навіса, см. Навис. 
Навісний—і) иадосдливьіЙ, иа- 

зойливий; 2) нротиішьій, не* 
приятциіі; 3) см. НавІженнЙ. 
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Ндвісннк, -ка и навісноголй- 
вий—1) сумасшедшпй; 2) оо- 

* лоумниЙ. 
Навісок, -ска—подвссок. 
Навісом, пар, — і) махально* 
Навітати-зайти. [2) сплой. 
Н а в і т н и [ і ] й — 1) захожії іі, ну - 
жой; 2) часто моияющийсл. 

Навіть, нар.—дажв. [глаза. 
НавІЧ (кому), нар. — пред, .па 
Навічний—вечний. 
Навішувати, навішати, -шаю, 

-шасш и навісити,-шу,-сиш 
“ 1) павешнвать, напошать; 
2) навешпвать, навосить. 

Навіщати, навістити — наво¬ 
щать. навестлть. 

Навіщо, цар.—зачом, для чего. 
Навіщбвувати, навіщувати — 
вапредскази вать, -сказать. 

Навіювання—І) иавенлашіо; 2) 
(яеохокч.) виушепие. 

Навіювати, навіяти, см. Наві¬ 
вати. 

Навіяння — ввушеппе, сугге- 
—русалка. [стдя. 

павкидки, навкидьки, навкидя, 
навкидлча, пар. — броском. 

.бросал. 
Навкір, навкірки, пар. (зан,)— 
иаперекор, на-зло. 

Навкіс—иаискось, косо. , 
Навколінці, навк6лі[ю]шкиг нар. 

~На колонки, -ках. 
Навкбло, пар.— вокруг, кругом. 
Навкбльки, пар. — на колонки, 
павкбппть, нар. — рикошотом. 
Навкоси[я|, кар. — иаискось, 
косо. 

Навкотка, нар. — катя, катая. 
Н. грати—катать яйца (игра 
на пасху). [ГоМ< 

Навкруг(й), пар.—вокруг, кру* 
^авкулачки, нар.—на кулачки 
Навлежачки, нар. — лежа, в 
лежку. 

Навмана[и], навманці, навман¬ 
ня, кар.—1) наобум, наугад; 
2) см. Навпростець. 

Навманякй, нар.—иамекая. 
Навмисне, пар.—ііарочпо, уми- 
шленво, нам ер енно. 

Навмір, нар. — 1) как попало; 
2) со всей сили. 

Навміруще, кар. — на смерть. 
Навбдити, -джу, навести, -ве- 
ДУ—1) наводить, навесть; 2) 
направлять, направить; 3) (о 
животньїх) родить, народить; 
4) много ваваривать, нава¬ 
рить; 5) бком на кбго, 
на що — в з гляди вать, взгла- 
путь на кого, на что. 

Навбзитн, -жу, -зиш, навезти, 
-везу — навозить, навезть. 

Навозити, -жу, -зиш, навезти 
-зу, -зеш—поаавезть. 

Наволати (кого) — пригласить. 
Наволікання и наволікування—► 

натяги пани е, натаскинаїшв. 
Наволікати, -каш, наволоктіг» 

-лону, -чеш—1) натяги вать, 
натануть; 2) нанизивать, на¬ 
низать; 3) вишивать особиV. 
способом; 4) наплокать, ва- 
влвчь. Н-ктй пеню на кого— 
обзшшть напрасно кого. 

Паволок, -лону і— П(^сев г 
жііпііью под борону. 

Наволока—1) см. Волока; 2) н: 
волочка. 

Маволоком, нар. Сіяти наво¬ 
локо м—ссать по жнивью под 
борону. [сброд. 

Наволоч, -чи — 1) сволоть; 2) 
Наволочити, -чу, -чнш~і) см. 
Наволікати; 2) надеть (о на- 
волочке); 3) забороповать. 

Наволочитися — пабродяжна- 
Навонятн—павошіть. [чать, 
Наворіть, -роти, нарізь, -чі- 

ЗИ—нарезка (предмет). 
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Наворожити—наколдовать, на¬ 
гадать. 

Наворот, -ту — 1) поворот; 2) 
возвращанпе,повторе іпто. Дру¬ 
гим, третім н-ом-—во второїі, 
третпії раз. [свова. 

Навороти, пар. — возвращаясь 
Наворичувати, наворочати, см. 
Навертати* 

Навоскувати, навіщувати, на- 
во щити —■ в а во щп ть. 

НавлаК, пар,—наоборот, напро¬ 
ти, в обратную сторону. 

Навпашки, нар.—н^-опашку. 
Навпереваги, пар.—иаперевес. 
Грався 3 долею її*—ему жи¬ 
лось толу чшс, то сиова хуже. 

Навперед, пар.—1) влредь, 2) 
заранее. 

Навперейми, нар.—на-перехват, 
па-перорез. 

Навперемінки и н*ку, пар.— 
поиеременно. 

Навпіл, пар.—пополам; (ку. 
Мавпір, пар.—на-перекор, в пи- 
Навпісля, пар.—впоследствпи, 

потом, после. 
Навпомацки, пар.—ощупью. 
Навпбмірки, пар.—равномерно. 

Навратитися—1) пристать, при¬ 
возиться; 2) упереться, за- 
упрямпться. 

Навратливий—1) прпвязчивиії, 
надоедлпвьш; 2) решптель- 
ПЬІЙ, СТОЙКБЙ. 

Наврочуватн, навректй и нав¬ 
рочити (КОГб, ЧИМ)—1) накар¬ 
кать; 2) еглазить. 

Навряд, пар.—вряд-лп, едва-ли. 
Навсидячки, пар.—епдя. 
Навскач, пар.—в галоп. 
Навскіс, навскоси, пар. — на- 
пскось, 

Навскрізь, нар.—їхасквозь. 
Навсониі, пар. —на соли еч но і; 

стороно. 
Навспак, см. Навпак. 
Навспиньки, навспинячки, нар. 

—на щ*шочхвт-ках. 
Навспіл, пар. — 1) пополам; 2) 

насквозь. 
Навспра(в)жки, навспражне, 
пар.—всерьез, в самом деле 

Навстежень, навстіж, — 
настеж. 

Навстопужктися — наежиться. 
стать дьібом. 

Навсторч, нар.—стрекачем. 
Н. нести — песть вдвоем в і Навстбячки, нар.—стоя. 

Навстріч, пар. — 1) вавстреч>і 
2) с нерпого раз«а, по періки 

равновесии. 
Навпі)слі[я], сдг. Навпісля* 
Навпраякй» пар. — напрямик, 
прямиком, прямо. 

Наів)присі[я1дкк, нар.— в при- 
сядку. 

Навпростець, пар.— напрямик, 
прямиком. 

му впечатденню. 
Навстяж, навстяжй— пастежь. 
Иавсупор, нар. — наперекор, и 
Навський—мортвецкпй. [пику. 
Навтек, навтеки^ навтікача, 
навтіки, пар.—яаутек. 

Навпроти, пар.—иапротпв, про- Навтикати—попатьікивать, по¬ 
тяв. Н* ночи—пред ваступ- натикать. 

{.івнпем почп. Н* їхати—ехать Навтиніти понаревать* 
давстречу. Навтікача, навтіки, навтріозгч, 

Навпрошки, навпрямець, паг- 
лрямки, пар.—1) см Навпро- 

навтЬоКИ, пар.—наутек, па}’’ 
нос. 

стець; 2) цапрямпк, откро- Навтішатися—натешеться, 
вен но. * радоватьсл. 

*К1 

НавтяКЙ, нар.—вамская. Гуси. 
Навусся— едва пробпвагощиеся 
Навхильки, пар. Н, пити—пить 

с горлишка. 
Навхрест, пар.—вакрест. 
Навчальний— І) поучптельниіі; 

2) дпдактпческпіі. [учитель. 
Навчальний—увещеватель. по- 
Навчання — І) обучеоне, пре- 
подававпе; 2) пауськивание, 
лодзадоривание. 

Навчати, навчити (чого) — 1) 
учить, поучать, научить чо¬ 
му. На дббрий розум навча¬ 
ти—поучать, наставлять. 2) 
на що — науськивать, подго- 
ворить. 

Навчений — обучеаний. Рбзум 
Н,-приобрвтенний наукой ум. 

На вчення—учепие, 
Навчигель, -ка—учитель, -ница. 
Навчунку, нар.—вслух. 
Навширки, навшііршки, кар.— 
пшршюй, в ширину, ■ 

Навшпиньки, пар.—на цьшоч 
кп, -ках. 

Нав’язкуватий, нав ‘язливиіі— 
павязчивьій, вазомливьій. 

Нав*яз(ну)ти — набиться, вд- 
вязнуть. Він їм у зуби на¬ 
в'яз— онп его пе спускают 
с язика. 

Нав'язувати, нав’язати—1) на-1 
вязшшіть, навязать; 2) при- ,! 
вязьівать, привязать; 3) соє* 
дппять, прпурочивать; -СЯ — 
1) навязиваться, наказаться; 
2) до чого—присоедппятьсл, 
приурочить своє отношенле 
к томе, 

Нав’язь, -зи—1) навязчпвость, 
цепл&шіе; 2) довязка, добавка. 

Нага —позор, стид. 

Нагавйц] и нагавкй, *в6к, см. 
Ногавиці, 

Нагавкати, -СЯ — наиіаять, -с;;. 

Нантяки— Наглрчати 

Нагадування (за що, про що, 
З Чим)—най оминали е. 

Нагадувати, -ся, нагадати, -ся 
— 1) (за, про що) напоші*- 
иать, напомвлть; 2) вспомп- 
вать, -ся, при помп пать, -ся. 

. Йому нагадалося—ему при- 
помнилось. Нагадався з чим 
кому—надоумпл коі'о чем, 

Нагай, -гая, нагайка—нагайка, 
плеть. . 

Нагальний — 1) спепший, 2> 
впезаппий; 3) бурний, по* 
ривпстий; 4) сплошноіі. На¬ 
гальний тиждень—едлошная 
седмпца. 

Нагальність—1) спешность; 2) 
внезапность; 3) бурность., 
порьіапстость. 

Нагально, пар.—І) спешно; 2) 
ввваапно; 3) поривпсто, бур¬ 
но; 4) сплогаь. 

Нагана —1) вигопор; 2) пори- 
цанле, хула. [рекпуть. 

Наганяти, -ню— упрекать, 'уп- 
Наганути — 1) вспомнить; 2) 

паном пить. 
Наганяти, нагнати, -жену, -еш 

—1) пагопять, нагнать куда, 
на что-либо. Холоду нагнати 
кому — а) най у гаї ь кого; б)- 
накричать на ко£о. 2) сго- 
нять, согнать (в мосто); 3) 
прогонять, прогнать; 4) до- 
гонять, догнать. Нагнати го¬ 
рілки—викурить водки. На¬ 
гнатися — наскочить, пале- 
тоть иа что. Наганятися— 
пабегаться. 

Наганьбити — 1) обругать; 2) 
осрамить. 

Нагарбати-пагресть, пахватать. 
Нагарикати (на кбго)—пригро¬ 
зить кому, накричать па кого. 

Нагарцюватися-нагарцоьптьсл. 
Нагарчати, -сп—наворчать,-ся. 
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Нагатити, -чу, -тиш — 1) за¬ 
прудить; 2) навалить, натя- 
пать, положить шюго. 

Наг[ґ]ибати—найти, катарить. 
Нагибка—находка. 
Напій —пагой, голий. « 
Нагилити — 1) ііагвуть (о нет¬ 

рях); 2) набрать, наложить; 
о) доставить, предоставнть. 

Нагинання—нагибанле. 
Нагинати, -ся, нагнути, -ся— 

1) наглбать, -ся» ваклонить, 
чїя; 2).кого, до чого—скдо- 
НЯТЬ, -СЯ, склонлть, -ся. 

Нагиркати, -ся—накричать, -ся. 

Нагідки, -док—(рослі.) ноготки. 
Нагідний — удобнмй, своевре- 
Нагірішй—нагорнілй. [менньїй. 
Нагірчити — сдолать горьким. 
Нагледіти, см. Наглядати. 
Наглий—X) внезапний, неолсп- 
данннй, Нагла смерть—ско- 
ропостшкная смерть. 

Наглити, -лю— тороапть, по- 
нукать. [ішезапность. 

Наглість — 1) спешность; 2) 
Нагло, нар.— 1) скоро, бистро; 

2) внезапно. 
Наглузувати, -ся (з кого, з чб- 

го)—насмвяться над кем, чем. ; 
Нагляд, -ду и наглядання — 

надсмотр, присмотр. 
Лаглядатель—надзиратвлцпри- 

смотрщлк. 
Наглядати, -даю, нагля[е]дІтя, 

-джу — насматрпвать, наемо- 
трвть, увидоть. 

Наглядати, наглянути—1) ко¬ 
го, що—увидеть, заметить; 
2) за ким, кого, чого, на ко¬ 
го, що—надзирать, присма- 
трпвать, присмотреть за кем, 
чем; 3) КУДИ, ДО КОГО—загля- 
путь, заходить, еаведаться. 

Наглядач, -ча — надсмотрпшк, 
присмотрщик, надзиратвдь. 

Наглядом, кар. — 1) под при- 
смотром; 2) следом. 

Наглядці, нар. (за ким) — под- 
сматривая, следом (за кем). 

Нагляти, -ляю—торопить? по- 
нукать. 

Нагнати, см. Наганяти. 
Нагніватися—разгповаться,рас- 

сердиться. 
Нагніт, -ту — 1) натиск, да¬ 

влена є; 2) мозоль, намивна. 
Нагнічувати, нагнітити, -чу, 

-тиш — 1) нагнетать, нагне- 
: тить; 2) придавливать, при- 
Нагноїти—унавозить. [давпть. 
Нагнуздуватн, нагнуздати—на- 
уздивать, науздать. 

Нагнути,-ся, см. Нагинати, -ся. 
Наговорювати, наговорити — 

ваговаривать, наговорить. 
Нагогошитися — нахохлиться. 
Нагода—удобний случай, вре- 
мя. При н-ді — при случае, 
в удобное время. 

Нагодитися, -джуся, -дйшся— 
случиться, встретиться, по- 
спеть во-время. 

Нагодовувати, -вую, нагодува¬ 
ти, -дую—накармдявать, на¬ 
кормить. 

Наголо, «ар.—догола. 
Наголбвач, -ча—оголовье. 
Наголовок, -вкя—тулья шляпьі. 
Наголос, -су—ударенпе. Наго¬ 
лос положити — поставить 
ударение. 

Наголосити — наорать рьідая; 
-СЯ—наплакаться. 

Наголошувати, наголосити — 
1) провозглашать, провоз- 

^ гласить; 2) долать, поста¬ 
вить ударение (в слове); 3) 
(только в сов. в.) навоаить, 
напри читать. 

Наголубитися—еаласкаться. 
Нагольїшй—нагодьвий. 
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Нагомоніти—паговарить, нагу- 
) то рить, Н. на кого—накричать 
Нагонити, слі. Наганяти* ^иа к, 
Нагонцем, нар,—вдогонку* 
Нагоня—погоня. 
Нагор, -рн—нагар. 
Нагорнути, с.«. Нагортати. 
Нагорбда—награда. 
Нагорбджувати, -джую, наго¬ 
родити, -джу—1) награждать, 
наградить; 2) нагораживать, 
нагородить. 

Нагортати» нагорнути — пагре - 
бать, нагрестп, наворотить 

І Нагорюватися — иагореваться. 
Нагбряний —нагорцьій. 
Нагоряти, нагоріти—нагорать 

І нагороть. [чать; 

Нагосподарювати — нагозлііни- 
пагострювати, нагострити — 
натачивать, наточить. 

Нагота—нагота. 
Наготбві, пар,—наготов©. 
Наготувати, наготбвити—наго¬ 
товить, приготовить. 

Награвати, награти — папгрьі- 
ПП ПГ'Е. ш ї а т* ті    * вать, ііаиграть, 

Нагребати, нагребете, нагреб¬ 
ти, -бу—нагребать, нагресть. 

] темітн, -ся—иагреметь, -ся. 
нагризати, нагризти — нагри¬ 

зать, нагрьізть. 

"агримати — 1) грометь слег- 
ка; 2) накричать на кого. 
вгрібатися (на кого)—вранедо- 
вать с кем, нападать на кого. 

В3_ ГрШІльний —нагревательниіі. 
.Вгрівання—нагрованпо. 
^агрівник, -ка — нагреватель. 
«агрівати, -ся, нагріти, -ся - 

®^гровать, -ся, нагреть» -ся. 
Нагріти чуприну—поработать 

н*> пота. • * 
—нагрешпть. 

гробо^ -бка—1) надгробний 
камонь; 2) апптафпя. 

Нагромадження — накопленпс. 
Нагромаджувати, нагромадити— 

1) греста, вагресть; 2) громоз- 
дить, нагромоздпть; о) набп- 
рать, насобпрать, накоцпть. 

Нагрубка — нападки, поклеп: 
Нагружати, нагрузйти—І) На- 
ма іди вать, намостить щоб- 
нем; 2) (редко уттр.) нагру- 
жать, нагрузить* 

Нагрущати — уговаривать, на- 
ставлять. 

Нагрюкати—І) настучать* па— 
греметь; 2) що — захватать, 
что; о) КОгб—напасть на кого 

Нагуготіти—пагудеть. 
Нагукати—1) когб—окликнуть, 

| позвать кого; 2) на кіго—на- 
кричать. [вольс. 

іагул, -лу—1) ситость; 2) при- 
Нагулити (кого, що)—случаііно- 
нап і и, наткнуться па кого,что. 

Нагулювати, нагуляти (що)-на- 
гулпвать, нагулять что. Н. ху- 
добу—утучнять скот на лм- 
пасе. Н. сала — оастолстеть 

Нагуркати к нагуркотіти — на- 
греметь, настучать. 

Нагусти, -ду—наї’удеть. [рать. 
Нагуторити —-набаять, нагово- 
Н агу чати, -чу—накричать, вьі- 

бранить. ^крику*. 
На гвалтувати—надеяать шуму, 
Наґунадзити, -джу, -диш — і) 
набить шишку кому; 2) на- 
вертеть на голову что-лпбо- 

Над, предл,—1) над. Н. водиш — 
над водой. 2) под. Н* вечір— 
под печер, іі) к. Н. віконце 
Сяду—сяду к око піку . 4) (как 
пар,) вшше, лучше, миле©, 
болео, сверх. Немає мані річ¬ 
ки над Даіпрб — Двепр моє 
милеє, лучше всох рек. Над 
йіго розумнішого не бачив— 
но видал умное его* 
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Надавати, надати, -дам—1) на¬ 
давать, -дать; 2) придавать, 
придать;3) назначать, назна¬ 
чить; 4) жиловать, пожало-' 
вать, даровать; б) надвнгать, 
надвннуть на какуіо-лпбо сто¬ 
рону^) угораздить, дернуть; 
-сп (до чіго)—бить годньїм 
для чего. 

Нада&ець, -вця и надавця, -ці 
—1) жертвователь; 2) учре- 
дитель. основатель. 

Надавлювати, надавити — на¬ 
давлювать, нал%ать, придавить. 

Надалі, кадальше, пар — далее, 
в дальнє йшем. 

Наданий—1) способньїй кчему, 
для чего; 2) пожаловаввий, 
даниьій. 

Надання—лозкалование. 
Надаремне, пар. — иапраспо. 
Надаремний—напрасшлй, тщет- 
ньій. [тщетио.- 

Надаряти, надарити—надарить, | 
одарять, одарить. | 

Надати, см. Надавати, 
Надача, -чї—добавка. 
Надбання и надбавок, -нку— | 

прії обретенпе, в муіцество. 
Надбати—нажить, ириобрссть, 

заработать. [набережная, ; 
Надбережжя—11 побережье; 2) 
Надбережний— береговою, на¬ 
бережний. • ( І 

Надбива’ґи, надбити, надіб'ю, 
-єш (що)—над б пшіть, надбить, 
отбивать, отбить (кусок от 
чего). 

Надбирати, надібрати—надби¬ 
рать, надобрать. 

Надбігати, надбігти, -біж^, 
^ -жиш—надбежать, подбегать, 
подбежать. 

На(д)ближатися, на(д)6лизити- 
ся — прцближаться, прибли- . 
виться. 

Надббркати—прврезатькрьілья. 
Надбудова—вадстройка [десс). 
Надбудування -вадстройка (ппо* 
Надвезти, см. Надвбзлти. 
Надвереджати, -ся, надвереди- 
ТИ, -СЯ, -джу, -СЯ —надри¬ 
ваться, надорваться. 

Надвести, ^ду, *деш — прово- 
жать, проводить* 

Надвечір, н&двечорй, пар.—лод 
вечер, перед вечером. Сонце 
стало иадвечІр,-чорй—еоанде 
било На вакате. 

НадВІДИИЙ—надводний. 
Надвіриі[и]й — 1) надворньтй. 
Надвірне ДІЛО, робила—рабо- 
та на откритом вог.духо, 
внешний, наружниіі. Надвір¬ 
не колесо—наружвое колесо 
водяноЙ мельнйди. 3) при¬ 
дворний. Надвірня корогва— 
(стар.) в а двори ая мл липня. 
Н. кабан, свиня — кабан, 
свинья, находящиеся на под- 
НОЖН. корме. 

Надвір'я, -р’я—надворье. 
Надвбє, пар.—надвоє. 
Надвозити, -вожу, надвезти, 

-везу — подвозпть, лодвезти 
Надвозити, -вожу, надвезти— 
подвозпть, -везти часть че- 
го-либо. [воздухе. 

Надворі, пар. — на откритом 
Надганяти, -няю, надігнати, 

-жену (до чбго) — подгонять, 
подо гнать. 

Надгинати, иаді[о]гиути, -гну 
—пригибать, пригнуть. 

Надгіи, -гону—толчок, наддача. 

Надгбном, пар.—неровпо, толч- 
Надгийлий—надгнивший, [ками. 
Надголодь, пар. — впроголодь* 
Надгбнитн, надігнати, см. НаД' 

ганяти. 
Надгортати, надгори отгре* 

бать, отгресть (немвого). 

4 \л Надгоряти—Надїдраги 

Надгоряти, надгоріти — надго¬ 
рать, надгореть, 

Надгребати, падгребтй—отгро- 
бать, отгресть (немного). 

Надгризати, надгризти — отгри- 
зать, отгризть («ємного). 

Надгрббок, см, Нагрббок. 
Наддертий — надодраньгй, на- 
дорванніяй. 

Наддзюбувати, наддзюбати — 
падклевивать, надклевать. 

Наддирати, наддерти,-ддеру — 
—наддирать, надодрать. 

Наддніпрякець, -нця —житель 
Придііепрозья. 

Наддніпрянський и наддвіпре- 
вий—придногіро»ский. 

Наддніпрянщина — Кридве- 
проиьо. [ Придвеотрои-л. 

Наддиістрянець, -нця—жителг. 
Наддністрянський — нрпдве- 
стровский. 

Наддовбувати, наддовбати — 
нйддалблпвать, наддолбить. 

Наддбювати, каддоїтн, -ддо;!>, 
-Доїш—надцаивать, падаозть. 

Наддуристнй — вспьіль чинші, 
горячий. 

Надегати, надсгнутн—вдегать, 
вдеті. (шттку в пглу). 

Надсржувати. надержйти—при- 
держива-іь, придержать, 

Наджидати, -даю, наді[о]жда- 
ти, -жду (па кбго) — поджп- 

гі а дзижчати—нажужжать. 
Надзірний—вадзвозднмй. 
Надзюбувати, надзюбати — на- 
клевизать, наклепать. 

Надзюрйти-—натечь (струйгсой). 
Надибати, надибати, -баю—аа- 

тикаться, наткнуться, ію- 
встречать, найти. 

Надивляти, -ся, -ляю, наднвц- 
ТЯ, -Ся, -ВЛю—пасматрцвать, 
-ся, насмотреть, -ся. 

Надивувати—і) з кбго, чого— 
надивиться кому, чему; 2) 
ЧИМ, Кбго—надивнть кого,чом. 

Надимати, -ся, -маю, набути, 
-ся, -дму — надувать, "-ся, 
надуть, -ся, [аса. 

$ІЗДИМИ,-міз (зон.) паховая грьі- 
Падйсати (що. кого, чого)—ра- 

і ЗБгскать, найти что, кого. 
Надати, -дж>% -дищ — прива- 
ясивать, Н. рибу—удитьрибу. 

їіадих, -ху и ітадихания—вдох- 
новенпо, паятио. 

! Надихати, надихнути, надхну 
ПЗ, -хну, -неш—1) вдихать, 
вдохнуть (во что), вдувать, 
вдунуть; 2) вдохновлять, 
вдохітовать, 

н&яихушіги, надихати—1) дн- 
^ шать, надшпать; 2) см. На- 

| *ЦдІ, см. Над, (дихати. 
Кадібок, -бка—1) кусок дере¬ 

ва; 2) вощь годная в дело. 
Дать, подождать кого. 

Наджияатн, -иаю. наджатп, 
-діжну^—наджвиать, ндджать. 

Кадзвичайний — необьічьйций, 
чрезви чайний. 

Надзвичайність — необачай- 
аость, чрвзвшчайность. 

Надзвичайно, к^ь-~чроавичад- 
НО, иеобикновонно. ] 

Надзвонювати, надзвонити — 
назиаііиаать, назвонить. 1 

Надзелень, пар. — недозрелим* і 

Надібок у піч — нпкуда пс- 
годная вощь. 

Надібрати, см. Надбирати. 
Наді б’я, -б*я—1) вегди, иму- 
шветво; 2) вощестоо; 3) спа- 
добье; 4) матерьял. 

Надіватися—ягдеяться. 
Надівувати — долго просидеть 

с девицах. 
Надігнати, см. Надганяти. 
Надігнути, см. Надгинати. 
Надідрати, см. Наддирати. 



Н а діждати—На довго 

I І Наді[о]ждати, см. Наджидати. 
■ | Надіжна—вадежиая, Н. корова 
II —стольная корона. 
Ні Надійний — надежвьій. 
В І ■ Надійність, -пости—1) надеж- 
Ч ность; 2) уверевность. 

[ Надійно, нар.— належно. Не 
І надійно—кет надежділ. 
І І Наді(й)сь, пар.—чай, вороятно. 
І і Надійти, ем. Наді ходити. 
| І Наділ, -лу—1) надел, удол; 2) 
| І награда. 
І | Наділляти, см. Надливати. І Наділяти, наділювати, на¬ 

ділити—ваделять, наделнть. 
Надірвати, -ся, см. Надривати, 
Надіслати, см. Надсилати, [-ся. 
Надіходити,-х6джу и надхбдити, 

II -хбджу, надійти, -дійду — 1) 
подходить, прпблизиться; 2) 
наставать, настать (о врем.); 
3) захаживать, заходить, из- 

| редка бьівать. Звістка надій¬ 
шла — подучилось пзвестие. 

Надія, -дії — надежда. Надія 
певна—твердая надежда. 

і Надіяння—надежда, ожпданпе. 
Надіятися—надояться. Вороння 

грає, надійся дощу — грани 
кружатся, ожидай дождя. 

Над’їдати, «даю,над’їсти, -їм, 
-їси —иад'едать, над’есть. 

І Над’їздити, «жджу, -здиш, над’¬ 
їхати, -Іду, -дсш — 1) зава¬ 
жать пзредка; 2) п од’е зжать, 
под’ехать. 

Надила дати, «даю, надкласти, 
^ -Кладу, -Деш — откдадивать, 

отложнть насть. 
Надколупуватн г* надколуплю- 

!І вати, надколупати—ладковьі- 
риватц надковьірять. 

Надкорбчувати, надкоротити— 
укоранивать, укоротить. 

І Надкраюватн, надкраяти и над- 
І крбюватн, кадкрбїти—надре- 
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зивать, урезілвать, укоранть 
вать, укоротить. 

Надкушувати и надкусу[ю]ва- 
ти, надкусити — надкусять^ 
вадкусивать, надкусить. 

Надламувати и налламлювати. 
надламати — вадламнвать, 
надломить. 

Надливати, надлити, наділлю, 
наділлєш — надливать, над¬ 
лить, отлпвать, отлпть. 

Надлітати, надлетіти и иадлй- 
нути—иодлстать, подаететь,. 
прилететь. 

Надломлювати, -люю, надло¬ 
мити, см. Надламувати. 

Надлубувати, -бую, надлубати, 
-баю — паковьірнвать, -рять. 

Надлюдський — сверхчеловече- 
ский. 

Надлити, -ляю, см. Надливати. 
Надменшйти, -шу,-иш—умеві - 
шить, умалить. 

Надмір, -ру—^1) чрезмерность; 
2) вьісокомерпе, гордость. 

Надмір, и надміру, нар. — чрез- 
мерно. 

Надмірний — 1) чрезмервьій; 
2) вмсокомерйий. 

Надморський—приморский. 
Надносити, наднести — подво- 
сить, поднести, приносить. 

Надо, см. Над. [принести. 
Надоба—нужда, необходпмость. 
Надобіддя, -дя—средободенное 

время, 
Над6[і]бний—прелестньїй, ври- 

влекательннй, красивий. 
Надб і|бно, нар.—красиво, ире- 
Надобок, см. Надібок. (лестно. 
Надовбати, -ся, надовбти, -ся 

наковирять, -ся, надол- 
Опть, -ся. 

Надовбень, -бня — надолбеш. 
тумба. 

Надсиго, нар —надолго. 
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Надовжниця — ряд связанеїлх 
плотов. 

Надогад, пар .—намекая на что. 
Надозолювати, -люю, надозо- 

ЛНТІІ, -лю (кому)—довпмать, 
довять кого. [гом. 

Кадок6ло[а], нар.—вокруг, кру- 
Надокучати, надокучити — на- 
доедать, наскучить. 

Надолобень, см. Надовбень. 
Надолок, -лку—йодол (платья). 
Надолужати, надолужити — 1) 
наверстьівать, возмеїдать, ме- 
стить, подолшіть; 2) пасали- 
вать, насолить кому; 3) па- 
доедать, оадоесть. 

Надопсвне, пар. — наверное, 
должяо бить. 

Надоптати, сле. Наздоптувати. 
Надошник (бот.)—водяная губ¬ 
ка, бодяга. 

Надоювати, надоїти — надай- 
вать, надоить, [жечь. 

Надпалювати, надпалити—над- 
Надпиватн, надпити, надіп'ю 

—отгіирать, отпить (пемного). 
Надпилювати, надпиляти—над- 
пплпвать, надпилпть. 

Надтісувати, надписати—пад- 
писивать, надписать. 

Надпізь, нар.—поздповато. 
Надпливати, надпливти и над¬ 
плисти, -ву — подпливать, 
л од п лить. 

Надповзати, надповзтіі — вод- 
солзать, подползти. 

Надполовіінювати, надполовй- 
НИти—уменьтать, умепьшить 

половину, 
. аДПрир6дній -сверхестествон- 
цДРяти, см. Надирати, [ний. 
надривати,-ся, надірвати, -ся- 

падрьІватЬї.ся> надорвать, -ся. 
ДрИґанчик, -ка — щеголь. 
Франт. ^ 
•Дригаті», -ся—надергать, -ся. 

Надрізувати, надрізати—надре- 
зьівать, надрезать. [зуха. 

Надро — 1) педра, лово; 2) па- 
Надроблювати, -люю, надро¬ 

бити, -блю — парезивать, па- 
резать кусочками. 

Надрочувати, надрочйти — на- 
уськивать, науськать. 

Надрубина—надрубка. [цесс). 
Надрубування—над рубка (про- 
Надрубувати, надрубати — 1) 

надрубивать, подрубпть; 2) 
надсекать, надсечь. 

Надруковувати, «вую, надру¬ 
кувати, -кую—надечатмватьг 
попечатать. 

Надряпувати, -пую, надряпа¬ 
ти, -паю — нацарапивать, 
нацарапать. 

Надсада —падорванность. 
Надсаджувати, -джую, надса¬ 
дити, -ДЖу — надривать, на¬ 
дорвать. 

Надсилати, надіслати (що, ко¬ 
му, до кого) — присилать, 
прислать что, кому, к кому. 

Надсипати, -паю, надсипати, 
-плю — отсьшать, отсипать. 

Надсихати, -хаю, надсохнути, 
-хну—засихать, лодсохнуть 
(в части). 

Надсідати, надсісти, -сяду, 
-деш — оседать, осесть (пе¬ 
много); -ся — надриваться, 
вааорваться. 

Надскакувати, надскАчмти — 
подбегать, подбежать. Н. ко* 
му, перед ким — подслужи¬ 
ваться, подольщаться к кому. 
Н. КОЛО кйго — ухаживать 
за кем. 

Надсмйкувати, кадсмйкати—на¬ 
дерти вать, надергать (немн.). 

Надсмоктувати/ падемоктати+ 
-кчу, -чеш — надсасьтчать^ 
иадсосать. 



Надсупати—Наживити 

ЇІадсувати, надсунути— подо- 
двпгать, пододайпуть. 

Надтинати, -паю, надтяти, 
’ДІті: у — надрубливать, под- 
рубля вать, надрезать. 

Надтихати, надтйхнути — при¬ 
тихнуть, песколько стпхауть. 

Надтісувати, -сую, надтесати, 
-тешу, -шеш — надтеси вать, 
падтосать. 

Надто, пар. —1) слпшком, из- 
лппше, черезчур; 2) сверх 
того, к тому-же, особенно; ;і) 
еіце больше. 

Надточувати, надточити —- 1) 
надтачпвать, надточать; 2) 
отлпвать, отцедпть. 

Надтягатн— придвпгать. Над- 
тягає хмара — над вн гаєте я 

Надтяти, см. Надтинати, [туча. 
Надубити—набрать, захватпть. 
Надуваний —надутий. [лем. 
Надудкуватий—с аолньш стеб- 
Надудлитися — надуться, на¬ 
др ьізгатьсл. 

Надуживання — 1) злоупотре- 
бление: 2) излпшество. ие- 
уме р єн н ость. 

Надуживати, -ваю, надужйти, 
-Живу—злоупотреблять, зло- 
употребить. 

Надужиток, -тку — здоупотре-! 
бленпе. [гом. 

Надукола[о], пар.—вокруг, кру- 
Надулісся—опушка леса. 
Надумувати, -мую, надумати, 

-маю — 1) надумьівать, взду- 
мать; 2) всномнпть. 

Надурити, см. Надурюватіі. 
Надуріти—надурачптьея, наку- 
ролвспть. 

Надурювати, -рити — околпа- 
чивать, обмануть. Н. людей—* 
обманивать, -нуть людей. 

Надусатися—надуваться, вал;- 
шхчать. 
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Надушувати, надушити — пг^ 
давливать, надавить. 

Надка—отрьіжка. 
Надхмарний—заоблачньш. 
Надхненний—1) вдохновеинші; 

2) вдохіювлонпий, 
Надхнення—ддохяобоннй 
Кадхнути, см. Надихати. 
Надходити, см. Надіходити, 
Надціджувати, надцідити,-д>х>% 

-диш—отдеживать, отлиті. 
Надцюкати-яадрубпть,надссчьг 
Надчухрувати, -рую, надчух- 

рати, -раю—обрубьтвать,-ру¬ 
бить часть ветвой (о дерс^е). 

Надшивати, надшити—надши¬ 
вать, надшить. 

Надягання—надевапие. 
Надягати, надягти, -гну (що)— 

н а де вать, надеть что. 
Надякувати и надякуватися— 

наблагодарствовать, 
Надякувати— вадьачествовать; 

-ся—долго побить дьячком. 
Наємець, -мця—наемник. 
Наживити, -ся—наньїжиться. 
Нажалкуватися — наплакаться, 

насетоваться. [наиграться.. 
Нажартуватися — нашу тяться. 
Нажахувати, нажахати — віх- 

нуги вать, напугать. 
11 ажебру вати, н а жебрати—на 
Прагаивать, напросить мило- 
стини. 

Нажекувати, кажекати—напу* 
гпвать, напугать. 

Нажива—1) пожива; 2) пажш а. 
Наживати, нажати, -живу—на¬ 
живать, нажить; -ся — до- 
статочно пожить, долго про¬ 
жить. Хіба ти ще не нажив¬ 
ся на світі—разве ти екю 
не достаточно пожил? 

Наживити, -елю—1)приметать, 
сметать (о Шіітье); 2) надеть 
назкяву. 
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Наживний — 1) наживнон; 2) 
прп обр оте н ний, 

Наживо, пар.—1} ва лепзпь; 2) 
на-спех, наскоро 

Нажйлювати, нажилити—пону- 
ждать, по нудить. 

Нажин, -ну—наживка. 
Нажинати, -наш, нажати, -жну 

— наживать, нажать. 
Нажитний—1) приобретенний; 

2і наживпой. Нажитна дити¬ 
на—внебрачньїй ребепок. 

Назавжди, нар.—навсегда. 
Назав[у]міру, пар,—чрезмерно, 

слпшком. 
Назавтра, назавтре, пар.— па 
еледующпй день. . 

Назавше, мар.—навсегда. [но. 
Назад, пар —1) назад: 2) обрат- 
НазадІ, нар.—1 )сзади;2)прежде. 
Назапасати, -саю, назапасити. 

-шу—-припасать, припасти. 
Назаранці, нар. — на рйссвете. 
Назаріз, нар.—на убоіі. 

'Назбивати — І) насбпвать, на- 
околачивать; 2) вапахтать 
масла. Н. грошей — нас кола-, 
чивать деяьжат. 

Назбирати,-ся —насоои рать,-ся. 
Назбігатися ~ понасбежаться 

(Назва.л назвище—назвавше. 
Названий — 1) назвапнии. На¬ 

звана родина —своиственаики. 
2) лменованньїй (о число). 

'Назвище, нар.—і) сверх. свьі- 
ше; 2)(зап.) более, лем нуікно 

Иазволікати, -каю, назволі[о]к- 
™> —лі[о]чу—насволачивать. 
йастягшзать, натащпть. 

Назворбт, пар—навьіворот, на- 
оборот, 

(НаЗгад, пар.—на-память. 
^Назганяти, назгонити —сто- 
*Н Н,тть* оогвать (вместе). 
|.аЗДиб, нар,—навстречу. 
аздИВ, нар —на удивленпе. 

Наздобувати, -ваю, лаздобути, 
-буду-пораздобивать, -бить. 

Наздивж, нар. — в длпну, дли- 
Наздбгад, нар.—в оамек. [ной. 
Наздоганяти, наздогбнити, на¬ 

здогнати—нагонять, нагнать, 
догонять, настигнуть. 

Наздогін и наздогінці, пар,— 
1) в догонку; 2) в погоню. 

Наздоптувати, наздоптати—на¬ 
ступать, растаптивать, рас- 
топтать, [ваться. 

Наздорбвкатися— на5дравство- 
Наздрівати, -ваю, наздрггк. 

*рію—1) заметать, усмотреть; 
2) заглянуть; 3) созревать[ 
созреть (в больш. коліхч.)^ 
Наздрівають святки — при- 
ближаютея праздникп. -ся— 
осмотреться, 

Назй 
Нази 
Нази[ і 

і' 
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мий —озимий, 
мини—озітмь. 
мок, -мка — годовалий 

теленок. 
Назирати, назирнути—1) кого 
на кого, що — нагляди вать, 
наглянуть, присматрпвать за 
кем, чем; 2) когб, що -* Вп- 
деть, увидеть КОГО, что; 3) 
КУДИ до КОГО — наведи ваться, 
наведаться куда к кому 

Назирком. назирцем и назир¬ 
ці, нар.—вислеживая, следя 
глазами. 

Назичати, -чаю, назичити, -чу 
— 1) нажелать, пожелать (мно¬ 
го го); 2) набирать, набрать 
взайми; 3) надавать взаими. 

Назлїтуватися^ назлітатися — 
слетаться, сдстеться (во мло*, 
жестве). 

Назмагатися — наспорпть, -ся. 
Назмітувати, -тую, назмітати, 

-таю—насметать, васместь>' 
Назнавати, назнати (що)—про 

вешвать, узнавать о чем. 



На з намокати—Иайуперет 

Назнаменати—обозначпть. 
Назнароч[ш ]ки и назнар6ч[ш]не, 
+ иаР- — нарочво, с умислом. 
Назначати, назначити —1) на¬ 

значать* «чнть; 2) вамечать, 
обозначать, -чцть; 

Назневажитися (з чбго, кбго, 
над чим, ким)—поиздаваться 
над чем, кем. 

Назола,-ли—строптпвьій, неоо- 
слушньїй. Н., а не...—горе, 
а не.,. 

Назолистий — нопослушньпі, 
своекровньїй. досадний. 

Назолювати, -люю, назолити, 
“ЛЮ—1) досаждать, досадить; 
2) нащелочпть, набучить. 

На зо рити — насмотреть, заме- 
Назрнвати—нарвать. [тпть. 
Назублювати, назубити*—(о »«- 

ле) назубрлвать, нааубрпть; 
-ся—пустить ростки, [обуть. 

Назувати, назути — обувать, 
Назукіс(Ь), нар.—наискось. 
Назуспід, нар —всплть. 
Назустріч, нар. — навстречу. 
Наїдати, наїсти, наїм, лнаїсй 

—наедать, наесть. 
Наїдений — 1} вакормлеааьіії; 

2) сьітьій. 
Наїдок, -дку—1) яство; 2) на- 

сьіщенпе. Наїдку, як з хріну 
—ннкакой пользьь [жпи. 

Наїжджий — прпезжпй, заез- 
Наїжсний—і) наежпвшайся; 2) 

см. Наїдений. 
Наїжувати, -ся, -жую, наїжити, 

“СЯ* -жу — наежпваться, на- 
ежиться. 

Наїзд, -ду—1) наездф.2) с’езд. 
Наїздити, -жджу, наїжджати. 

-джаю, наїхати, -їду_і) 
а&єзжать, напхать, с’езжать- 
ся, сахаться (куда); 2) наез- 
жать, наехать (па что); -ся 
—насздиться. 
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Наїзжмй см. Наїжджий. 
Наїсти, см. Наїдати. 
Най, нар.—пусть, пускай. 
Н айд а— наїіденьїш. 
Найд ух, -ха—наїіденьїш (муж. 

пола). 

Наидушка-паїіденит(женск.п. ^ 
Найманець, -нця — иаемвик. 
Найманий — наемпьій. Н-на 

праця—насмньїй труд. 
Найманка—спрос па паєм, паєм. 
Наймання — паєм, нанимаяве. 
Наймати, -маю, -сш, на(й)няти, 

-йму, -меш-навішать, навять. 
Наймач -ча— ноииматель, аа- 

емщпк. 
Наймення—название, ігмя. 
Найменувати, -ся — напмено- 

вать, -ся, назвать, -ся. 
Найми, -мів—наем, служба по 
найму. Піти в Найми — па¬ 
няться. 

Наймит, -та—батрак, ванятой. 
Наймитський—батраческий. 
Най миття ^ (соб.) — батрачество. 
Наймитувати - батрачить. 
Наимиця—1) паєм; 2) ваемваа 

плата. 
і Наймичка—батрачка, наемнипл. 
і1 прислуга. (кой. 
Наймичкувати — бьіть служан- 
НаЙмиччиН — про надл ежапхі ш 

служанке. 
Наймиччук, -ка—1) смн батра¬ 

ка, служанки; 2) Нальчик 
Найнятий—яанятоЙ. [работнпк, 
Наиомець, -мця — 1) нашша- 
тель; 2) подставной рекрут. 

Найпак, найпаче, нар. — паче 
всего, вайболее, особенно. 

Найперше и найсамперед, нар. 
— прелсде всего. 

Найство — напасть. 
Найтичанка—род брички. 
Найупербд и найупереді. нар — 

! прежде всего. 

451 На Гжсиі ший—Накладу вати 

Найясндйїшин— августсйший. 
Накаджу вати, -джую, нака¬ 

дити , -ДЖу— накадить. 
Наказ, -зу—приказ, распоряже- 
Наказіїтися—набеситься. [нпе. 
Наказним — 1) приказвьій; 2) 
исправляющий должвость. 

Наказувати, наказати— ]) при- 
казьівать, при казать; 2) на- 
рассказнвать, нарассказать. 
Наказав три мішки гречаної 
вівни—наговорил несообраз- 
востей. 3) давать указания, 
наставлять. 

Накаляти—папачкать, нагадпть. 
Накапостити, -капощу — напа¬ 
костить. 

Накапувати, накапати — нака- 

кому; 2) кивать, подми ги вать 
! кому. Н. п*ятами — удрать, 

б е жать. 
Н а кидальний— набрасьгваемьій, 
Накидати, см. Накиду вати І. 
Накидати, см. Накиду вати Ії^ 
Накидка—І) прибавка, вабавка'| 

2) сеть. У накидку — в на- 
броску. [ирпнуждеипю. 

Накидом, нар. — насильно, по 
Ь Накидувати, -дую и наки^ 
дати, -даю, накїінути, -ну— 
накпдьівать, накидать, наки¬ 
нуть, набрасивать, наброспть. 
Кругу н. — долать круг п 
путп). 

II. Накидувати, -дую и наки¬ 
дати, -даю, накидати, -даю 

шовать, вакапать. 
Накараскуватися, -куюся, на- 
караскатися, -каюся — навя- 
зьіваться, пристать. 

Накарбовувати, -ббвую, накар¬ 
бувати, -бую — 1) начєканп- 
вать, начеканнть; *2) делать 
насечки на чем* Н. на кбму 
—записать чей-лпбо долг иа- 
розками на палочке. 

Накарпас, -су—потасовка. 
Накарувати,* -рую, накарати, 

-раю—наказнвать, наказать. 
Накарувати—(о глпзах% сдедать, 
нарисовать карими. 

Напасуватися, напасатися — 1) 
На КОГО—налезать, нападать, 
придраться к кому; 2) до 
ЧОГО — касаться, совать нос 

и во что, куда. 
Наквацьбвувати, -вую, наква¬ 
цювати, -цюю—намазать, на¬ 
ляпать (много). (вить. 

Накервавити, -влю — накрова- 
Накеровувати, -вую, накеру- 
ватіі,-рую-направлять, -вить. 
™кивувати, -вую, накивати, 

•ваю (накбго)—1) пригрозить 

— иабрасьівать, пабросать, 
пакидивать, накидать. Н. 
олівцем — набрасіьівать, вь- 
бросать карандашем. 

Накипати, -паю, накипіти,, 
-плю — накипать, накипеть^ 

Накипілий—нак ішовший. 
Накипчасто, нар. — наваристо. 
Накільчуватися, накільчйтися— 
прорастать, прорасти. 

Накісток, -тка — (рибацк.) пе- 
рйшко в по плав ке. 

Наклад, -лу—1) лздержют, иж- 
дивенпе; 2) налог; 3) изда- 
нпе, набор. [возложееие. 

Накладання — накладьїванве. 
Наклад ник ^ -ка—накладчик. 
Накладувати, -дую и наклада¬ 
ти, -даю, накласти, -ладу» 
-деш—і) накладшвать, нала¬ 
тать, наложить; 2) возлаї'ать, 
возложить. Накладати за ким 
—ухаживать за кем (любить). 
Накладати з ким — действо- 
вать за-одно, нметь сно- 
шепия. Накласти головою— 
слоа:вть голову. Накласти 
дядька -передутать.что-либо. 



Ііакладь киіі—Накочувати 

Наклад я ний (чого)—-аагружен- 
НЬІІІ ЧЄМ*Л., ПОЛИШ ІІ чего-л.1 

Накланятися—тнакланяться. 
Наклеп, -пу—поклеп, клевета, 

ндговор. 
Наклепувати, -пую, наклепати,! 

-паю а -плю—1) отбить косу; 
2) накл о встать. Н. 4П0 шиї— і 
надавать по шее. 

Накликувати, -кую и наклика¬ 
ти, -каю, накликати, -кличу 

і) созьівать» созвать; 2) 
називать, назвать. Н. біду_ 
накл икать беду. -ся—назвать¬ 
ся, напроситься. 

Наклинцьовувати, -вую, иа- 
кл ин цювати, -ц ю ю (що) - вста¬ 
влять, вставить клпнья. 

Наклопбчувати,-чую, наклопо- 
тати, -почу (голову кому)— 
причинять хлопотьі, надое- 
дать кому; -ся — нахлопо* 
таться. 

Накльбвувати, -вую и наклю¬ 
вати, -люк», наклюнути,-ну— 
1) наклевшвать, паклевать, на- І 
клюнуть; -ся наклевнватьея, І 
подвертьіваться, влучаться, 
случиться. 

-ни — 'наковаленка. 
Наковувати, накувати — 1) на-1 

ковьівать, накопать; 2) (о 
жерновах) насекать, насечь; і 
3) (° кукушке) куковать, на- 

* куковать. 
Накопчувати, -чую, накбвчи- 
ТИ, -чу—начепудиїть. набал- 
тьівать, наболтать. 

Накожалі, -лів гі накожнї, -нів 
—кожааьіе рукавицьі. 

Накоїлося (Ссзл,)—натворилось 
[ко. 

пакогі, нар.—едва, лпшь толь- 
Наколи, пар — когда. сели. 

.НаколінніїЦЯ, 0бЬ(КН. вО \*Н, ч 
наколінниц і — накоденники. 

____ _ 4 62 

Наколочувати,-чую, наколоти¬ 
ти, -лочу—набалтьівать. на¬ 
метать. Наколотили гороху з 
капустою—наговорили, яаде- 
лалп чепухи. 

Наколупувати, -пую « нако- 
л у плювати, -плюю, наколу¬ 
пати, -паю н наколупнути, 
-ну — наковьірпвать, наковьі- 
рять, коїш рву ть. 

Наколювати, наколоти — нака- 
льівать, наколоть. 

Накомпонувати — насочшшть 
Накондуоачитися — нахму¬ 

риться. 
Наконечник, -ка—наконечник. 
Накопичування — нагромождс- 
ниє. 

Накопичувати, накопичити — 
най рас ьі паї ь, нагромождать, 
нагромоздіїть. 

Накоінювати, наклпііти — на- 
коші ять, пакопить. 

Накопіюватн — васнимать ко- 
ппй, пакоппровать. 

Накопувати, -ся, накопати, -ся 
—1) иакапьіпать, -ся, нако¬ 
пать, -ся; 2) на кбго—подка- 
пьшаться лод кого, доносить. 

Накоре[і]нок, -нка—1) отросток; 
2; отродье, потомство. До 
Накорінку—в корень. 

Накбркуватий(черевик)—на ви¬ 
соких каблуках (туфель). 

Накітистий—укатанішй. 
Накотити, см. Накочувати, 
Накіхувати, -кбхую, накохати, 

-хаю —взлелеять, возрастить 
воспптать (многих); -ся— пре¬ 
си щаіься, иреснтиться лю- 
бовьго. 

Макочовувати, -вую, накочу¬ 
вати, -чую—прикочбвьівать, 
прпкоченать. 

Накичуватц, накотити—])при- 
катиаать, прикатить Гмногое 
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на известное место); 2) ука- 
тьівать, укатать (дорогу); 3) 
прпваливать, привалить; 4) 
нарожать, -родить (об овцв). 

Накошувати, накосити, -кошу 
—накативать# накосить. 

Накоювати, -кбюю, накоїти— 
навьітворять, -рить (дел), 

Накпити, -ся, -кплю, -лиш 
(З КОГО)—насмеяться, поизде- 
ватьсгі вад кеді. 

Накрадати, -даю, накрасти, -ду 
наворовьівать, наворовать 

Накрай, пар.—на краю. Жила 
вона накрай села—она жила 
на краю деревії и. 

Накршкарювати — наторгувать. 
Накрапай(чнк), -ая(ка) — (шу- 
точпо) дожди к. 

Накраплювати, -люю, накра¬ 
пляти, -ляю, накрапити—до¬ 
лать крапинкиг. 

Накрапувати, -пую и накра¬ 
пати,-паю, накрапати, -паю 
*—аакрапьінать, накапать. 

ріакрасізуватнся, накрасува¬ 
тися— 1) нарумяяиваться, на- 
румявиться; 2) пакрасовать- 
ся, докрасоваться (достаточ- 
по). Жиго н-валося—рожь 
зацвела. 

Накраювати, накраяти—наре- 
зьівать, нарезать (кусков), і 

Нікри,-р[в —(муз.юіетр.) бубни. І 
Накрввавлювати, -влюю, па- 
хризавіпи, -влн» — пакро- 
вавпть, нааачкатт. кровьіо. 

Накривати, накритк — накри¬ 
вать, вакрьхть. Н. кбкрнм ряд- 
Вом—а) сразу осадить, оша- 
рашіггь кого-либо (словесно); 

,б) (перен.) ок^тить холодной 
вод ой кого. | в мошка. 1 

гіакрішка — 1)* аокркіг ка; 2) 
Нануїіво, кар.—вкривь. Гриорй- 
ти н.—дротиворечять. 

Нлкашудатн — Накуповувати 

Ьацрижник, -ка—>1) нахребет- 
яик; 2) ледорез (у моста), 

Накрикувати и накрякати, на- 
крйкнути и накрикбнутн— 
і) вмкрикивать, викрикнуть 
(слово); 2) на кіго—а) кри¬ 
чать, крикнуть кому; б) на¬ 
кричать,прикрикнуть на кого. 

Накритк а—девушка, родившая 
ребенка. 

Накдитнйй-критий, покритий. 
Накриття — І) кришка; 2) кров¬ 
ля; 3) покривало, покров. 

Наярншка—1) кришка; 2) сетка 
на карпов. 

Накришувати, накришити—на- 
крашинать, накрощить. 

Накраплювати, «плюю, накро- 
пйти, -плю — накрай ьгвать, 
накрапливать, накропить. 

Накротнти,-чу,-тиш—(о кроте) 
взрить. 

Нзхрдіовати, -р6»ю, накр&ітн, 
-рйю—яакраивать, вакроить. 

Накрутка — вад с зубчаткой. 
навертка. 

Накручувати, накрутити—1)на- 
кручивать, накрутить, наво- 
рачивать, вавертеть, наворо- 
тить; 2) заводить, завести 
(о пружинах); 3) оаворотить, 
намудрпть. 

Нйкрушати, накрушйти — при¬ 
чинять, при чинить ущерб, 
убьіток. 

Накрякати — 1) много набрать, 
навалить; 2) накаркать. 

Накувати, 6м. Накочувати. 
Накульгувати, -гую—прихра- 
мьівать. % 

Накуповувати, -вую и накупа¬ 
ти, -паю, накупувати, -пую 
и накупити, -плю—накупать, 
накупить; -СЯ — І) устать от 
покупання, 2) накупить себе 
веего. 



Накупуватн—Налигувати 
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Накупуватн,-ся, накупати, -ся 
накупаться, накуппть,-ся. | 

Накурювати, накурити—1) ди¬ 
мить, надимить; 2) накури¬ 
вать, накурить (о табаке); 3) 
пилить, иапьілить; 4) наку- 
ривать. накурить, (о спиртв. 
иапптк.); 5) кадить, накадить; і 
6) оку рипать, окурить. 

Накучати,-чаіо, накупити, -чу 
—надоедатв, надоесть, па- 
скучить, надокучить. 

Налагоджувати, -джую, нала- 
ГОДИТИ, -джу — 1) приготов- 
лягь, приготовить; 2) чинить, ' 
почивить, поправить; 3) на- і 
лаяспвать, наладить,устровть ■ 

Наладжувати, наладити, -джу— ; 
валаживать, наладить. ’ 

Наладнбвувати, наладнати, 
-наю, иаладнувати, -ную— 
налаживать, наладить. 

Налад6вувати,наладузати,.дую і 
—нягружать, нагрузить, на- • 
вьючить. 

Налазити, налізати, налізти—1) 
налезать, налазить, налезть; 

надоедать, вадоесть. 
Н&лазлнвиЙ — еазойлившй на- 
вязчивий. 

Наламувати, -ся, наламати,' 
-ся—наламьівать, -ся, нало¬ 
мить, -ся. 

Налапувати, налапати-*1) на¬ 
їду пьшать, нащупать; 2) хва¬ 
тать, нахватать. 

Наласуватися — валакомиться. 
Налатувати, налатати - напш-1 

вать, натять заплату. 
Налічувати, -чую, налатйти,] 

-лачу-набивать, вабить слеги 
Над а інтонувати, -вую, налаш> 
тувати, -тую — приготовить 
снарядять. 

Налаюзати, налаяти—обруги-1 
вать, обругать. 

належати, см. Належувати. 
Належати, -жу—!) кону—при- 

вадлежать кому; 2) до кого, 
до чого — относиться, касать* 
ся, бьіть в чьем владонпи, 
ведений; 3) з кого, від кого, 
чого—еледует, прнчитается 
от кого, чего; 4) и -ся — 
(бвзл.) подлежать, следовать 

Належнтий — надлежащпа, в 
н-ту годину—в надлежащее. 
в условлегное время. 

Налсжитість — долг, должное, 
ярп читающаябя сумма. 

Належний—і) до кбго — нрп- 
надлежащйіі; 2) кому—слс- 
дуемьій, должяьгй; 3) надле- 
жащий, приличний. 

Належність — ї) принадлеж- 
ность; 2) следуемое, надле- 
жащее; 3) должиая, следуе- 
мая сумма. 

Належно, нар, — вадлежащим 
образом, как следует, как 
должно. 

Належувати, -жую, належати 
(ЩО) належать, отлсжать что. 

Налеліентувати, -ся — накри¬ 
чать, -ся, наплакать, -ся, 

Наленутн, см. Налинути. 
Налспечувати, -чую, иаііепе- 
тати, -печу, -чещ—лепетать, 
налепетать. 

Налибоватий—посмсшище. 
Наливайко—і) валнвальщик; 2) 

хлебний жучок. 
Наливати, -ваю, налііти, -длк> 

и налляти, -лляю—наливать, 
налить. |р0ГіГ 

Налиганий — привязанвьій за 
Налигатися — набражничаться. 
Налигач, -ча, налйгачка, -ки— 
парбжнпк (веревка). 

Налигувати, налигати і) при- 
називать не рев кой - н а рож¬ 
ни ком; 2) (псрсн.) вакабалпть 
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Налйзникука-роджевской оде- 
Наликатися—наглотаться.[ждьі. 
Налимарюватн, -рюю—нашор- 
вячать. 

Налинути — налетять. 
Налиплий—нашшший. 
Налисник, -ка—блинчик. Датн- 

Н-ка - (персп.) ударить, [вить. 
НалихослбБИТи— иасквервосло- 
Налицяті* ся—налюбеани чатьсл. 
Наличко, -ка—ярлик. 
НалйшніИ—литаий. 
Наліпткся, -плюся, -пишея— 

налппнуть, пристать. 
Наліплювати, наліпити — до¬ 
пить, налеппть, наклейвать, 
наклепть. 

Наліташ, -ся—налетять, -ся. 
Налітувати, -тую, налітати, 

-таю* налетіти, -лечу—налв- 
тать, палететь. 

Налічувати, -чую, налічити, 
-чу — нас чити вать, иасчитать. 

Налляти, см. Наливати. 
Нал6влювати,-влюю, наловити, , 

-ВЛю—налавливать, наловить. ! 
НаЛ6га—1) прпвьгчка, повадка; ; 

2) отягощепие, прптесвевие, 
3) давка, напор, натиск. 

Наложити, -Жу—положить что 
на ЧТО. Н. ГОЛОВОЮ, душею— 
сложить голову, погубить ду- 

Налбїтн, см. Налоювати. [шу. ; 
Налбй, -лою—аналой. 
Налокшувати, -шую, наликшн- 
ТИ, -шу — парези вать, -зать 
лапши. 

Наломити — 1) наломить; 2) при- 
способить. 

Наліплюватися,-лююся, нало¬ 
митися, -млюся—1) надлами- 
ватьс я ,-л о миться; 2) о р о у чать - 
ся, приспособйться, 

Нал6пом? нар,—нахально. 
Нал о потіти, ^чу, -чеш — ва- 
щеяестеть. 

Налбювати, -лбюю, нал біти, 
-лбю—намазьівагь, намазать 
барааьим жиром. 

На луда—бедьмо. 
Налузувати, -зую, налузати, 

-Заю — налущить, нагрьізть 
(о семечках). 

Налупати—1) наколоть, паотби- 
вать (камней); 2) накойьїрять. 

Иалупатися (очима) — нахло- 
пать, -ся (глазами). 

Налупіїти, -плю, -лиш — на¬ 
чистить; -СЯ—1) налупиться; 
2) нажраться. 

Налу чати, нал учити (на 
що)—І) нацеливать, прицв- 
литься,* направить; 2) попа¬ 
дать, попасть на что. 

Налущник, см. Налюшник. 
Налюднити, -ню — 1) заселить; 

2) наполнить народом. 
Иалюдніти, -нію — 1) увели- 

читься населенню; 2) стать 
похожим на чолове ка, 

Налютувати—напаять; -СЯ—на- 
злобствоваться. 

Налюшник,-ка, валюшня,-ні— 
кольцо на лютне. 

Налягати, налягти, -ляжу, 
-жеш — 1) вадегать, налечь. 
Н. на нбгу — прихрамивать, 
2) (о спе, пенали) охвативать, 
одолевать, одолеть. Сон го¬ 
лову н-гає—сон голову кло- 
нит. 3) {только песов. в.) на¬ 
стигать, догоеять; 4) настаи- 
вать, настоять. 

(Наляканий—напуганний. 
Налякувати, налякати—-пугать, 

напугать. 
Наляпувати, -пую, наляпати, 

-паю, на ляпотіти, -почу, 
-Тиш—наляпнвать, наляпать. 

Наляскати, -каю—1) нахлопать, 
нащелкать; 2) надавать по- 
щечан; 3) набодтать язііоом* 



Налящати — Намішу ват;. 

Налящати—1) налязгать;*2) на¬ 
кричать проязитольно. [нне. 

Намагання—стремление, стара- 
Намагати, -ся, намогтй, -ся, 

-МЙжуся, прош. вр. -МІГСЯ—1} 
чого — домотаться, домочься 
чего-либо, добиваться, до¬ 
биться; 2) ДО ЧОГО — стре¬ 
литься к чему-лпбо. 

Намазувати, -ся, нгмазгти, 
-СЯ — намазьшать, -ся, нама¬ 
зать, -ся. [яенью). 

Намаїтн, -ся—у красить, -ся (зе- 
Намайстровуватн, -ровую, на- 
майструвати» -рую — масте- 
рить, намастерить. 

Намалі, намиль, мар.—маловато. 
Намалювати» -люю — 1) напи¬ 

сать (красками); 2) нарисо- 
Намамрати—натупать. [вать. 
Намантачуватн,-чую, наманта- 
ЧИТИ, -чу-направить (лезвиеі 

Наманювати, наманити—нама¬ 
ни вать, наманить. 

Намах[к]лювати, -люю — памо* 
шеаиичать, передерлу ть. 

Намацувати, намацати — на* 
щуиивать, пащупать. 

Намащування — иамасли ванті. 
Намащувати, -ся, намащати, 

-ся, намастити, -ся —1) на¬ 
мисли вать,-ся, намаслить, -ся; 
2) намазмвать, -ся, -зать, -ся. 

Намснувати, ем.‘ Найменувати. 
Наменутн — 1) намокнуть; 21 

напоминть. 
Наменутися — 1) начать гово- 
рить, открьіть рот, заякиуть- 
ся; 2) вспомниться. 

Намерз, -зу—1) иней; 2) ледя- 
ньге сосульки. 

Намерзлий—намер8шпй. 
Намеркати (безл.)—смерк&ться. 
Намет, -Ту—1) палатка, шатер. 
Г ставка. Стати наметом—раз* 

бить шатри. 2) ворох, куча. 

Намети к Й—шатро а ьі н. 
лЧамешкзти, -ся — наквартиро 
вать, -ся. [кому, 

Намигнути (ка кого)—мигнуть 
Намикати — надер гать. 
Намилуватися — налюбоватьсл^ 

наласкаться. 
Намилювати» намилити—намн 
днвать, намилить. 

Намнмрити—оамямлить, набор♦ 
мотать. 

Наминати, нам'яти—наминать» 
вам ять. 

Намнначка потасовка. 
Намислювати, намислити—при¬ 
думувать^ видумать. 

Намксьик ,-ка—посудная полка. 
Намисто — мови сто, ожерельс- 
У йбго багацько намиста на 
ШНІ — (перен.) у него много 
долгов. 

Намір, -ру — намерение. Бет» 
Наміру—пепамереоно. 

Наміркувати,-ся—надумать,-ся 
Наміряти, -ся» наміряти, -ся— 

і) ііаделпвать, -ся, наделить 
-ся; 2) замахи вать ся, зама:^ 
нуться; 3) воз нам вриваться, 
вознамериться. 

Намісник, -ка — 1) наместник» 
заместнтель; 2) прпходскпіі 
священник, 

Намїстйтн» -щу — поместить 
(много), понаставить. 

Намість, намісць, нар.-~вместо. 
Наміт, см. Намет. 
Намітка—1) женский головнои 
убор; 2) (тка?<ь) грубая квсе-4. 

Намітчаний—кисейньїй. 
На-м^ць, кар.— накрепко. 
Намічувати,-чую, намітити. -чу 

^ —1) памечать, отметить; 2 
замочать, приметить. 

Намішувати, -шую, намішати. 
-шаю, -шаєш — намешпвать,. 
намешать. 

1*7 і«і / намішувати — Наопаш 

Намішувати» -шую» намісити, 
- шу— памошпвать, намесять. 

Намліти, -ся—изнемочь,-ся. 
Намножити, -ся—1) умножить, 

• -ся; 2) расплодпть, -ся. 
Нам6в(к)а и намбвина — 1) на- 
ущенпе, веушеппе. З намови 
—по наущопию. 2) угозор, 
соглашение. 

Намовляти, -вляю, намбвити, 
-влю—1) убеждать, склонить; 
2) наговарпвать» наклеветать; 
-СЯ — уговарвваться, сгово¬ 
раться. 

Намогильний “Надгробний, над- 
моги л ь н іл й. Н амо ги льн и й 
хрест—надгробний крест. 

Намогтй, -ся, см. Намагати,-ся. 
Намокати, -каю, намокнуть, 

-кну, намбкти, -кну — намо¬ 
кать, намок путь. 

Намолбчувати, -чую, намоло¬ 
тити» -чу—намолачавать, на¬ 
молотить. 

Намінятися — 1) натрудиться; 
2) надрнзгаться, (щечдна. 

Намордень, -дня—оплсуха, до-! 
Намордувати, -ся — намучить, 

-ся, утомить, -ся. 
Наморжень, -жня и наі)іоро- 
зеиь, -зня—жердь в санях. 

Наморозки, -ів—намерзшиіі на 
ОКНЄ ЛЄД, спег. і 

Намочувати,» -чую, намочити, | 
•Чу — нам ачивать, намочить. | 

Намбіцувати, -щую, намости- І 
ти, -щу—] ) намащивать, на¬ 
мостить; 2) настилать, па- і 
стлать# 

Намугйкати, -ся—намурлілкать, 
Намудрувати—Шамудрить. [-ся. 
Намул, -лу—ил. 
Намулювати, намуля(й]ти—за¬ 

нос ить, занести ялом. 
Намуляти — намозолить, вато- і 

регь, нажать. 

Намурміситися—надуться, на¬ 
хмуриться. 

Намуровувати, -рбвую, намуру¬ 
вати, -рую—настрап вать, на¬ 
строять (камен. постр.). 

Намурхатися и намурхатитнся 
—натоптаться. 

Нам’яти и нам’яшкурити—на- 
мять, надрать. 

Нанадити, -джу—наловить рьі•. 
бьі удочкой. 

Нанашко» -ка—крестпьій отец. 
На кашка—крест ная мать. 

На незабудь» кар. — на память. 
Наниз, «ар.—вниз. 
Нани[і]мати, с>г. Наймати. 
Най ге, -нбсу—напос. 
Нанняти, см. Наймати. 
Наносити, нанести—наносить, 
нанести, 

Нанбшувати, наносити — нана- 
шпвать, наносить. 

Наші ги, см. Наймати* 
Наньмати, см. Наймати, 
Наньмичка, см. Наймичка» 
Н а о б і датися— нао б вдаться. 
Наобщювати, -цюю, наобіцяти» 

-цяю —наобещать. 
Наобридати,-даю» наобрйднути, 

-ну-^надовдать, вадоость. 
Наодинці, пар. — нас дине. 
Набдлів, пар.—наотмашь. 
Наодлуці, набдрізі, .наодрізні, 

мар.—отдельно, ви доли вшпсь, 
Набдшибі, нар. — в сторона, 
особняком. [круг. 

НаокОло, навкруг, пар. — во- 
Наокругло, пар.—в общих циф¬ 

рах, по грубому подечету 
Наопак, найпач, мар.—наизво- 

рот, наизіїанку, ничкою, на¬ 
зад, обратно, нзвращенно, за¬ 
дом наперед. 

Наопаш, набпашки и набпаиь 
ку, мар. — веакидку, вн;*- 
броску. 



наопов і дукати—Напахати 

Наоповідувати, -дую, наопові- 
^ати, -даю— нарассказмвать, 
нарассказать. 

Набпуль, нар.—ва половину 
Наосліп, пар,—слепо, не гляди, і 
Наорудувати—сделать, устро- 

нть, распорядиться. 
На-оружку, нар,— снаружп. ; 
Наорювати, -рюю, наорати, 

-рю — вспахивать, вспахать. 
Наослаб, набслабі, нар.—сла- 
бо, свобод по, натуго. 

Наостанку, наостанці, «ар. — 
накопец, в конце. 

На6хляп[б|, пар.— 1) (о платье) 
мешком; 2) без седла . (вер¬ 
хом яа лошади.). 

Наочне, паї).—видимо, очевид¬ 
но. Н. бачити—своими гла- 
замл видеть. 

Наочний—1) наглядний. Набяне 
Приладдя—еаглядпьіе прибо¬ 
ри. 2) Очевидний, явний; 3) 
находящийся на глазах. Н. 
свідок—свидетель, очевидец. 

Наочність—нагяядяость. 
Напад, -ду — ]) нападение; 2) | 
пароксизм. Двома, трьома на¬ 
падами—в два, три врпсту¬ 
па. І трьома нападами не 
візьмеш—и в три приема не 
возьмешь. 

Нападати — нападать, насьі- і 
даться. 

Нападати, напасти (когб, на 
КОГО) — 1) нападать, папасть. ! 
Напала (на) ного пропасни¬ 
ця—он заболел лихорадкой. 
2) в строчать, натолкн)'ться; і 
-ся (на КОГО)—накпдьіваться, і 
напасть, придраться. 

Нападень, -дням наладка—(рьі-* 
боловн.) вентерь на шосте. 

Наладку ватин — придирчавьій, і 
с р и вя з ч и в и й. [ н а п асть. 

Нападок, -дку, на падь, -ди— 
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Напакбвувати, -вуш, напакува¬ 
ти, -Кую—напаковивать, ва 
паковать. 

Нападок, -лка и напальок, -льку 
—1) палец перчатки; 2) пе¬ 
репалка на больном пальце, 
3) наперсток. 

Напалювати, напалити—нате - 
пливать, натопть, накадить, 
важень. [жать в памяти. 

Напам'ятатися, -таюся—удор* 
Напам*ять, нар.—наивусть, 
Напанувати(ся)—1) аавластво- 

вать(ся); 2) побарствовать 
в волю, [навозиться с кем. 

Напанькатися — наняньчиться, 
Напартолити—напартачить, па- 

вахлять. [долго парнем. 
Напарубкуватися — пробить 
Напаруснти, -шу (що)—натя 
нуть полотно на что. 

Напасати.-саю, напасти, -су— 
1) напасать, напастп (скот). 
Напасти 6чІ — вдоволь ва- 
смотреться. 2)припасать, при¬ 
пасти. по придержать. 

Напаскуджувати,-джую, напа¬ 
скудити, -джу—нагадить, на¬ 
пакостить. [падчивмй, 

Напаслйвий—прпдпрчавий, ва- 
Напасний — нападающий, прп- 
дирчивий, задорньтй. 

Напасник, -ниця—нападающнй, 
-ая, задпра, обидчик. -чпца. 

Напасочка—пастьба. [дпрки. 
Напастування—нападение, прн- 
Напастувати — нападать, заде- 

вать, зацеплять. 
Напасть, -сти — 1) на кого — 

напасть, прпдирка; 2) кому 
— беда, несчастие. Н. натя- 

' гати на кбго — взводить на- 
праслнну. До - напасти — 
пропасть, много, уііма. 

Напахати, -хаю — накурить, 
благовониєм, надушить. 

Напащи кувати — Напікати 

Напащикувати (кого) — крича, 
разбранить кого. 

Напевно, нар.—яаверное. 
Напекарюватп, напекарити—на- 

печь (хлеба). 
Напекти, -ся, см. Напікати,-ся. 
Напелехати— нарвать, набрать 
иного. ^ 

Наперед, пар. — 1) наперед, 
вперед; 2) вперед, сначала, 
прежде всего. 

Напереді, кар.—впереди. 
Напередовець, -вця-передовоіі. 
Напередодні, нар. — накануне. 
Наперекір, пар. — наперекор, 
вопреки. 

Напер екю, нар.-—иапскось. [но. 
Наперемінку, нар.—иопсремен- 
Наперсток, -тка — наперсток. 
Нааестувати, -ся — данежіїть, 

•ся, наняньчнть, -ся. 
Напетлювати, -люю—намолоть 

пеклеванной муки. 
Напечатати, см. Надрукувати. 
Напивати, -ваш, напити, -п^ю 

—наливать, нвпить (иа изв. 
сумму). 

Напиватися напитися—1) на- 
пивать, -ся, напить. -ся, 2) 
випивать, видать. Напитися 
ДО Кого—випить за здоровье 
кого. 

Напидий, см. Налитий. * і 
Напилок, -лка—напильцик. 
Напилювати, люю, напилити, 

-ЛЮ, -лиш—вапьшивать, на- ! 
пьідить. 

Напилювати, напиляти, -ляш— 
вапиливать, напилить. 

Напинати, -наю, напнути, -пну 
— 1) напялнвать, надеть; 2) 
покривать, закрить- 3) на- 

^ тяги ват ь, натануть (струну, 
веревку); 4) когб— нападать,’ 
наїіроспться на кого, прижать 
к стенке; 5) до гонять изо 

всех сил; -ся — натужиться, 
оонатужпться. 

Напиндючуватися, -чуюся, на¬ 
пиндючитися, -чуся—-важаи- 
чать, надуться, нахохлиться. 

Напирати,-раю, напрати,-перу 
— наст вривать, настирать (о 

белье). 
Напирати, наперти — напи¬ 
рать, еапереть. 

Напис, -су—надайсь. 
Напитати (кого, ЩО)—найти рас- 

1 спросами кого, что. Напитати 
КЛбпоту — нажить хлоп от. 

Налитий—І) напоеввий; 2) пья- 
Напйток, *тку—напиток. [вий. 
Напихати, напхати — напихи- 

вать, напихать; -ся—1) наби¬ 
ваться, набиться; 2) нажи¬ 
раться, важраться. 

Напитатися — 1) накрасоваться; 
2) новажнпчать. 

Напівкруглий — полукруглий. 
Напіводчннеїшн, -а, -е—полу- 

откритий. 
Напївперекй, пар.—поперег. 
Напівпритбмний — полусозна- 

тельншІт. 
Напіврідкий и папівплинннй — 
полужидкий. 

Напівсвідомий — полусоз на¬ 
гель ний. 

Напівтвердий — полу твердий. 
Напівтверезий — полутрезвшіі. 
Напідпитку, пар. — вавеселе, 

в нолсвпста. 
Напідпбвні, пар. — во второЙ 

четверти луни. 
Напідслухи, кар. Н. ходити — 
ходить, подслушпвать. 

Напій, -пбю—нашггок. 
Напікати,-каю, напекти, -печу, 

прогіг ер, напік, -пекла—1) ва- 
гіекать, напечь. Н-Ктй раків 
— покраснеть, сковфузась. 2) 
нажаризать, нажарить. 



Напільний —На пороіііувпти 

Напільний. Напільна стіна _ 
стена в избе, прпмьїкающал , 
к податям. Н-не вікні — 
окно над оолатами. 

Напір^ -пбру —1) стуиица ко- 
леса; 2) папор, натиск. 

Нашр( ч)ити-І) намочить (о дож*і 
де), 2)отхлвстать, нахяесТать 

Напірнач, -ча — 1) часть ста-* 
ринной чернпльвацьі, деаал; 

см. Напірник. 
Напірний (о дожде) проливнсй 
хлещущнй. 

Напірник» -ка — 1) исподняя 
наволока пуховика, подушки* 
2) пенал. 

Напічний — надпечішй. Н-нс 
вікні — окошко над печью. 

Наплаватися—наплаваться. 
Наплавний—наплавнов. 
Наплакати—наплакать. Як кїт 
наплакав- олень мало. 

Наллєскати— І) наплескать, на- 
брьізгать; 2) нахлонать, на- 
шлепать; 3) насплетнпчать. 
наболтать. 

Наплести, см. Наплітати. 
Напливати, напливти и напли- 

Сти напливать, надлить. 
Наплигатися — напригаться. 
Наплішок, -яку—1) речной на- 

нос; -) влляпие, нанос. 
Наплинути, см. Напливати. 
Наплисти, см. Напливати, [ки. 
Наплід,, -лоду прпплод; потом 
Наплітати, наплести,-ту, прош. 

вр. наплів, -плела— наплетать. 
наші єсть. 

Наплодити, -джу — наплодить 
Наплутувати, -тую, наплутав 
ти, -таю—вавутьгвать, вапу- 
тать. ** 

Наплюгавити—напачкать. 
Наплюскати, -сяу каю, -касш 

наплескать, *ся, 
Л ап лямка ти—на чавкать* 
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Напльбвувати, наплювати—на- 
плевілвать, яаплевать. І за 
поріг не наплює — и на мн- 
нутку не зайдет (к кому). 

Напнути, см. Напинати. 
Наповажуватися, наповажиги- 

ся 1) до чого — прилягать, 
при дожить усили я, стара¬ 
ння; 2) на кого — браться, 
взяться за кого,’ [водоиой! 

Напівдика — І) вапаивание; 2} 
Наповзати, наповзти — напов¬ 

зать, наползти. 
Наповнений—папо л неня ьій. 
Наповняти, наповнити—напол- 
нять, наполнить. [ном пут* 

Наповорітьма, кар, —на обрат* 
Наповперед, нар. — вперед* 
всего, преЖде всего. 

Напоганювати, напоганити — 
нагажпвать, нагаднть. 

Напоготові, нар.—наготове. 
Напожйткуватися (з чого)—]) 
попользоваться чем; 2) чого 

иакопвть чего. 
Напозичати, -чаю — 1) набрать 

нзаіімм; 2) надавать взайми; 
-ся—залезть в долги. 

Напоїти, см. Напувати. 
Наполіскувати» наполоскати— 

| наполаскивать, наполоскать. 
| Наполбхати, -хаю — напугать. 
Наполумити — убедять, -угово* 

рить; -СЯ—твердо решиться 
на что. 

Наполягати, -гаю, наполягти, 
-ляжу (на кого, на що)—яа- 
логать, налечь, настаивать, 
настоять. 

Напбперек, нар.—впоперек. 
Напорати, -раю — поубирать, 
% у орать; -ея — натрудиться, 
устать от работьі. 

На порушувати, напорошити— 
І) пилить, напилить; 2) на¬ 
сипать, насипать. 

Н а пору дити—Н ап рудити ся 4 пі 

Напорудіїти, -джу — научить, 
наставить. [ся. 

Напорядкувати — распорядить- 
Напосідання — настоіічивость 

(еазойяивая). 
Напосідати, напосісти — І) на 

КОГО — нас едать, насесть; 2) 
настаииать, настоять; -ся— 
1) на кого — приставать, на- 
вязьшатьсг, навязаться; 2) 1 
(сов. в.) твердо вознамериться. 

Напосідливий — аастойчивьш. 
Напослідок, нар.—в конце. 
На-ябступі, пар.—пред родами. 

в ожидааии родов. 
Напасудити,. -ся—собрать, -ся, 

наготовить, -ся. [жертву. 
'На-поталу пар.—в добичу, в 
Напбтім, яар.—после. 
Напоумлення — ьнушеиие, лег¬ 
кий виговор. 

Напоумляти, напоумити — на- 
^-1-'“"■'.7 

ставлять. 
На-пбхват), на-пбхопі, пар.— 
под рукой. 

Напошепки, карг— шепотом. 
Направа — ]) наущеиие, поду- 

^здеале. З направи говорити— 
по наупщнию говорить, 2) 
починка, поиравка, исправ- 
хение. 

Направець, пар.—направо. 

Направляти, направити—І) на¬ 
правлять, направить; 2) КОГО, 
на ідо — подстрекать, под- 
стрекпуть; 6) починать, по 
.чинить; 4) настраивать, на- 
строить (муз. инстр.). 

Направник» -ка—1) руководи* 
тель; 2) иодстрекатель. 

Направці» пар.—напрямик. 
Напрасний — І) несправедлп- 

їБий; 2) дерзкий, обижающий, 
задорлнвий; 3) впезапний, 
чСкоропостижніій. 

і 

Нап рас ник* -ка.— 1) обидчик; 
2) задира. 

Напрасувати, -сую—нагладить. 
Напрати, ем Напирати. 
Напрацювати* наработать. 
Наприклад, пар.—например. 
Наприкрятися» наприкритися — 

надоедать, надоесть. 
Иапрйшкуватий — дерзкий, 

вскпдчпвьііі. 
Напроваджувати, -джую, на¬ 

провадити, -джу — 1) наво¬ 
дить, навести-, направлять, 
направить на что; 2) наво¬ 
дить, навести много, [весвьі. 

На-провесні, пар. — в начале 
Напрово, пар.—наскоро. [знть. 
Напрокудити, -джу—наирока- 
Напропуд, щір.—напролом, на* 

прямик. [ронить. 
Напророкувати, -кую — вапро* 
Напростати — ізиравнять, ви¬ 
прямить. 

Напросто, пар. (чого, когй) — 
нап роти в, насупроти в. 

Напроти и напротив, пар.—ва* 
Напротити—напречь. [ проткн. 
Налрбчуд, нар.—на удпвление 
Напрошкн» нар.—напрямик. 
Напрошувати, напросити, на¬ 

прохувати, напрохати — на* 
пришивать, напросить, на¬ 
при гл а тать. 

Напруга—напряжений. 
Напругий—1) плотньїй, упру- 

гий; 2) цап раже нн ий . 
Напруго м напругом, пар.—1) 

креико, наириженно; 2) ско- 
ропостнжно; 3) (о течепип) 
стреми тельно. 

Напруджу вати,-джую, напрудй- 
ти^-джу, -Диш—1) см. Напру¬ 
жувати; 2) .напускать, напу¬ 
стить о лох. 

Напрудитися, -джуся, •дишся— 
наїюнять (испустіїв ветрьі). 



Напружений—марив 

Н апруже ний—напряжоннцй. 
*] апруження—аапряжеи и в 
Напружувати, напружити—на- 

прягать, напречь, натягивать 
натануть. * 

Нанручувати, напрутйти-вста¬ 
влять, вставить железн. прут ! 
Напрутйти вуса — закрутить 

Напрягти (чого)-нажарпть. Гус. 
Напрядати, напрясти _* 354, 
пряди вать, вьіпрясти 

Напрядати, напрянутн - по¬ 
кривать, накрить, папяли- 
ватьр пап яли ть. 

Напрядка—і).брезевт; 2) оо- 
кривало, вимоченное в догте 

Напрям, -му « напрямок, -мку - 
ааправление. 

Напрямець пар.—напрямик. 
напрямляти, напрямити — на¬ 
правлять, направить. 

—налравляющий 
Напсувати, -сую-шшортить. 
Напування—напаивание І 
Напувати, напоїти-напаивать 
' налоить. } 

ІІапудити, -Джу—і) налить: 21 

намочить; 3) напугать. ' І 
Напудритися, -рюся, -ришся - І 

наорошиться, наежиться, на- 

ШшітьЬ<впп Як напУдРивсь! дивіть, волосся Догорй—как 
к— Смотритв. волоси 

Налужуватися, напужнтися_ 
надуваться, нашлжиться 

Напукати(ся) (зап.)-1) ааст 
«ать(ся) (в дверь); 2) наестьсл 
ДО отваду, налопаться 

Напускати, напустити — нап у, 
екать, напустить. Напуст н. 
—послать наказание. -ся (на 
коп^— нападать, наброситьс:і 
на кого. 

Напуст, -ту и напусть, -ти — 
1) понущевие; 2) наказанас. 
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і Напустуватися — надіаінться 
надурачиться. 

Напутниця—наставница. 
Напухати, -хаю, напух(ну)ти| 

-хну — напухать, нааухпутг.. 
гіапучати, напучувати,’ напу- 
ТИТИ в ази дать, указивать, 
указать путь, надоумпть. 

Напхом, нар,—білком. 
Нап’я(с)ти, см. Напинати. 
Нап ятнувати — заклеимить 
отметить. 

Нарабувати — награбпть. 
Нарада—совещаяпе 
Нараджувати, нарадкти-совс- 
товаїь, посоветовать; -ся_ 
совещаться. 

Наражати, наразйти (йа' що)_ 
1) натикать, уязвпть; 2) 

І подвертать, подвергил^ть (ке- 
ожиданному). 

Наражатися, наразгітнея — ) і 
натикаться, наткнуться н.і. 
что-либо острое. Н-вся на 
небезпеку - подвергся опас- 
ностн. 2) кому—навлечь на сс- 
он яеудовольствие чье-либо. 

Нараз, нар.—вдруг, сраау. 
Нараквиця-І) поручь ^ свя. 
щенника); 2)-ці—терстяньїе, 
ов'іинаьіе манлеетьї. 

і Наральник, -ка—род сошнпка. 
Нарамі[е нннк, -ка—наплечник. 
Нараховувати, нарахувати—на- 

считьівать, насчитаїь. 
Нараювати, ьараяти (кому, 

і чим)—советовать, посо* 
ветоваї ь, указать, порекомон - 
довать. 

Нареготатися — пахохстаться. 
Нарепкатися и нареоатисд — 
Чажраться. 

Наречено, пар. — вазаачено* 
су жде по. 

Нарешті, нар,—вакоиед. ' 
Нарив, *ву—нарив. 

Наривати у нарвати — 1) нари- | 
ва^, нарвать; 2) надривать, ■ 
вадорвать {дасть); 3) ярма—| 
одевать ярма воло в. На¬ 
ривати бики — запрягать во¬ 
лок. ~ся — 1) набрасьіваться. 
наброситься; 2) неожидавно 
патолкнуться. 

Наривати, нарити, -рию — на¬ 
ривать, зарить. 

Нарис, -су — набросок, капер- 
тание, очерк. Первісний н. 
—первояачальвий набросок. 

Нарихтуй іти — направить, па- 
целить, навести (пушку). 

Нарівні, нар:—варавне. 
Нарівно, пар.—одинаково. 
Нарід,-роду—народ, [угольпий. 
Наріжний — угольаий, крає- 
Наріжник, -ка — І) угловое 

стропило; 2) о ковка угла 
(суїдука). 

Наршяиці, -ниць—Л) см. На¬ 
ріжник; 2) снопи на углах 
крдш. 

Нарії, -зу—вьірез, вадрез. 
Нарізно, нар, — отдельно, до- 
ргзвь. 

Нарізувати, нарізати— нарези- 
вгть, нарезать. 

Нарік, пар.—па будущпй год. 
Нарікання—ропот, жалоба. 
Нарікати, наректи, -речу—1) 

називать, назвать; 2) (нєсов. б.) 
горевать, сетовать; 3) (песое.в.) 
ні кого, кого — попрокать, 
узрекать; 4) на кого, на що і 
—■ жаловаться, роптать на 
кего, что, 

Нарстка—телка. 
Нар сть, -рости—нарост. 
Нарсбляти, наробити — 1) де- 
лагь, над слать, причинить. 
Наробити клбпоту — натво* 
ригь бед, забот. 2) иараба- 

' тнвать, ааработать. 

Наривати-* Наруч 

| Нарбд, -ду « -да—народ. 
Народжувати, -ся, народити,* 

-ся — рождать, -ся, родить, 
-ся. Місяць (молодик) наро¬ 
дився — появилась молодая 
луна. [век, народ 

Нарбдина, -ви — (ярезр.) чело- 
Народйвець, -вця — народник, 

пационалист. 
Народовий — народний, нацио- 

нальний. 
Нарождснець, -нця — 1) ново- 
рожденньїп; 2) уроженец. 

і На-розвйдиІ, нар,—на рассвете. 
На-рбздріб, нар. — в розницу, 
по мед очам. [еать# 

Нарозказувати — нарасскази- 
Нарозмовлятися - наговориться. 
Нарозумітк—взять в толк, на¬ 

браться умевья. 
Нароїтися—нарояться, [ленао. 
Нарбком, пар.—нарочно, умищ- 
Иаронйти— наронять. 
Наросля, -лі—нарост 
Нарбспальці, нар.— в сердцах. 
Наростень, -ТНЯ—1) нарост; 2) 
мозоль. 

НарочкстиЙ — вьісокоторжс- 
ственний. [денно. 

Нарочито, ияр.-нароччо, уммш- 
Нароч[ш|не, нар. — аарочно. 
Нарощиняти—(о тесте) заква¬ 

сить МНОГО. 
Нарти, -тів—костяние коньки. 

Нарубень, пар.—ребром, [цесс. 
І Нарубування — нарубка (про- 
Нарубувати, нарубати, -баю— 

в ар убивать, пару бить. 
Наруга — издевка, посмеяице, 
ПОЗОр. 

Наругач, -ча — ругатель, на- 
смешннк, 0 

Наругуватися и наругати — 1) 
у корять, корить; 2) на КОГО— 
задевать, затрагивать кого* 

Наруч, нар. — ва-руку, встати. 



Наруччя—Насгння 

Ж 
Наруччя, -чя—браслет, наруч¬ 

ник. 

Нарюмсатися— наплакаться, оа- 
х никаться. 

Наряд, -Ду — 1) наряд; 2) уб- 
ранство; 3) сбруя. 

Наряддя —(соб.) орудне. 
Наряджати, нарядити, -джу— 

1) приготовлять, устроп ть; 
"2) наряжать, нарядить; 3) 
снаряжать, снарядить; 4) ко¬ 
го, на що—назначать, назна¬ 
чить, Н. перекір — сделать 
наперекор. Н. Ціну — назна¬ 
чить цепу. Виразка наряди¬ 
лася — вьіекрчил прьіщ, яз- 
вочка, [телеги. 

Насад, -ду — подушка на оси 
Насаджати—понасажать. 
Насаджувати, насадити,- джу— 

1) насаживать, насадить;* 2) 
надавать, насажпвать. 

Насадов лишати, -люю, насадо¬ 
вити*. -влю—насажать, наса¬ 
дить, рассадить, 

На-самоті, пар. — паедапе, с 
главу на глаз. 

Насамперед, пар,— прожде все- 
го, в первую очеродь. 

Насварити (кого, на кого)—по- 
грозить кому. 

Насваритися—1) на кого—рас- 
сердиться на кого, погро¬ 
зить кому; 2) нассориться, 
набраниться. 

Насватувати, -тую, насвата- 
ТИ, -таю—вьісватмвать, ви- 
сватать; -СЯ-присватьіваться. 

Насвячувати, насвнтнтн, -чу— 
насвячлвать, насвятить. 

Населення, -ння — наседепие, 
жителя. 

Насельник — поселенец. 
Насеред, пар. — посреди, на 

средиву. [ся. 
пасид ітися, -джуся—нас и леть- 

Насилати, наслати—насьлать, 
наслать. Це неначе наслано 
йому — как будто би *то-то 
уМ|ЛПЛЄННО ему ПрніїШИЦ 
(ото несчастье). 

Насилком, пар.—насильні. 
Насилу, пар.—с трудом, едва. 
Насильне, кар.—насильно, [но. 
Насильний—сделаееьій яасиль- 
Насильно и насильці, пар.—на- 
Насильство—насилне. [сильно. 
Насип, -пу—насьшь, 
Насипати, насипати—1) наси¬ 
пать, насипать; 2) наливать, 
налить. 

Насипом, пар,—иасигью. 
Насипчаето, нар — ібилько, 
н&сшпьт. 

Насит, -ту—насищение. 
Насичення—наеьпцение. 
Насичувати, наситити* -сичу, 

-тиш — 1) насищать, наси¬ 
тить; 2) сварить ситу 

Насівати, насіяти — насівать4 
нассать. 

Насідати, -даю, насісти, -сяду 
—І) наоедать, насесть; 2> иа- 
легать, притеснять, пргге- 
снить;-ся (на кбго) - нападать, 
напускаться. [ц0 

Насідок, -дка—насиженное яи- 
Насікати, насікти, -січу — 1/ 

насекать, аасечь, мелко па¬ 
ру бить; 2) (только нес в,) 
обпишіть. [зезно. 

Насінина-одно семячко, сдно 
Насіннєвий—семешюй. [стьій. 
Насінний — семенноп, ссм^йп- 

Иасінник, -ка—1) плод, остав- 
ленншй на семена; 2) дерево, 
оставленное нрц порубкі де- 
га. Агронбм-н. — агронок-се- 
лИкционер. 

Насіння — 1) семя, семена; 2) 
семячки (подсолнечника); 3) 
семя, иотомство, отродьз.' 

ті 

Насілати—'Падергать 
Наскарблятися — наживаться, 
богатеть, 

Наскидати, -даю — пабросать. 
Наскінчу, кар.—в конце, нако- 

нец. Бути н* — приходить к 
концу. 

Наскіпуватися, наскіпатися—^ 
набрасиваться, напасть, при¬ 
ставать [прпгласить. 

Наскликати, -каю — созвать, 
Наскоком, нар,— набегом. 
НаСкось, пар.—наискось. 
Наскрадати—накрасть. 
Наскрізь, пар.—насквозь. 
Наскрізьний—сквозной. 
Наскубати, наскубти—1) на¬ 
дирать, надрать; 2) надергц- 
вать, надергать. 

Наскупбвувати—скупить (мпо- 
Насліддя—наследие. [гое). 
Наслідити — оставить след. 
Наслідпін—наследственшлй. 
Наслідок, -дку—еледствие. по- 

слвдствя^. 
Наслідування—пояражашю. 
Наслідувати, -дую — 1) насле- 

* 

1 

долать; 2) кого, що—подра- 
і жать кому, чему, 
Наслідувач, -ча— подражатель. 
Наслухати—услшшать, просльї- 
Шать;^-ея—наслушаться. [ся. 

Наслухати(ся)—прислушивать- 
Насмажувати, -жую, насмажи- і 
Тй, -жу, -жищ — на;карпііать, 
иа:т:арить. 

Насмалити — 1} паобжлгать; 2} 
—наутарить шерстьго. 
Насмальцьовувати, насмальцю¬ 
вати — намазьівать, намазать 
(жиром). . [НЯХЬї 

Насмердіти* -джу, -диш-наво- 
насмикувати, насмикати —иа- 
дергпвать, падергать. 

Насмівати(ся) (з кого), см. На- 
сміхати* -ся, • 

і * 

у * 
Ц.-Оос. сяопк. А. НіКОВОЬКРИ-Ж 

Насмілюватися, насмілитися—* 
осьгеливаться, осмелпться 

Насміти, -мію—посметь. 
Насміх, -ха—иасмешішк 
Насміхіння--насмешка. 
Насміхати, -ся (з кого) — ея- 

смехатьея над кем. 
Насмічувати, насмітити, -чуг 

-тиш — насаривать, пасорить 
Насмішити—насмешить 
Насмішка—шутка, смех 
Насмішкуватий -васмешшгвий. 
Насмішок и насмішко, -шка— 

насмешннк 
Насміяти, -ся, -смію, -сміси 

(З кбго, з чого)—насмеяться 
над кем, над чем. 

Насмбкт^ватися, -тугося, яа- 
смоктатися, -кчуся, -чешся 

насасьіваться, насосатьсх 
Насм6лювати,-ліою, насмолйтк, 

-лю — насмаливать, насмо¬ 
лить, осмолить. 

Насолоджувати, -джую, насо¬ 
лодити , -джу—наслащцвать 
ласластоть. 

у і —п одсолнеч ник 
Наспа — (о сип. тсл.) лихва. 
З наспою-с лпхвоіі(насьшаи.). 

Наспівати, наспіти, -пію, на- 
спіиути, -ну — 1) поспевать, 
поспать, подоелевать, подо- 
спеть; 2) насти гать, догнать; 3) 
еозд)еватц созреть (о многих) 

Наспівувати, -вую, наспіваті, 
-ваго — налевать, вапеть. 

Наспід, нар, — под нлз/внвз. 
па низ, на дно 

Наспіл, нар.—с половини. 
Насподі, кар.—вщязу, под иж- 

Зом, на дне. [жнить 
Наспорожнятн, -няю—поопоро^ 
Наспоряти, -ряю, наспорити, 

*рю—1) приобретать, приза¬ 
пасить; 2) доставлять, снаб- 
дать (в изобилии). 



наспотич—Наетопіритн 
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Наспбтич, наспйтички, нар. — 
снотьїкаясь, 

Наспочиватися—І) отдохиуть; 
2) виспаться. 

Насправляти—1) наделать, на- 
купить; 2) наготовить, уст- 

Нассатися—насосаться. [роить; 
Наставати, настати, -стану — 

наставать, настать, насту¬ 
пать, наступить 

і Іаставка—наконвчнл к. 
Наставлений — 1) наставлен- 

ішй; 2) направлепннїї, Гчто). 
Наставлений — установка (на 
Наставляти, наставити—1) на¬ 

ставлять, наставить; 2) ста¬ 
вить, поставить; 3) опреде- 
яять, назначить, избирать. 
«зорать (па должпость); 4) 
Нііл, Петрівку—праздновать 
маевку, праздшзк Петра її 
Павла. 6) що на кого, проти 
КОГО — Направлять, ляапра- 
вать; С) подетавлять, под- ] 
ставить что-пибудь, Настав 
ишенш — подставь руку, -ся 

*) наставляться, наставить- 
€л; 2), на що — устанашпі- 
ваться, установиться (в пзв. 
оаправл.); 3) устромляться, 
вамерптьса, метлть. 

Настав ний цазначеїшьій (па 
должносгь).. [щпк, -ица. 

Наставите, -ииця — надсмоті,- 
Насталюваїшя — насталивааь<> 
Насталювати, насталити — на-1 
Сталивать, насталить. 

Настання—аозішкповенне, ка¬ 
тало, наступленпо. 

Настанбвлення—1) назааченпе. 
определенио па. цоласность- 
2) установка ’ \ 

Настановляти, настановити, см. 
Наставляти. II. на що—еде- 
дать обяадателом чего-лпбо. 
Н, на хліб—дать кусок хле- ■ 

| ба (обеспечить), Н, на ра- 
Зум — направить на путь ке- 
тлнньїй. Н* що—устававли- 
вать, установить, 

Наста(р)чати, наста(р)чити - 
припасать, приготовлять, до- 
Ставить. 

Наст елю вати, -люю, настели¬ 
ти, -лю—настилать, пастлать 

Настерігати, настерегти, -режу 
. (за ким, кого)—подстерегать 
і подкараулить. 
Настерло (дезл.) — прасяитило, 

захотелось. 
Настигати, настйг(ну)ти-і) до 

гонять, иастпчь; 2) прибу¬ 
вать, поспоть; 3) созрева.ь 
еозреть (о многом). 

Настил, -лу— 1) покров; 2) сло*. 
снега; 3) настилка. 

Настилати, -лаю, наслати. 
-стелю—1) настилать; 2) ви¬ 
шивать і'ладью, [бить. 

Настилати - парусить, ааобру- 
Настиратнся, -ріюся, настер- 
тися, -теруся —дбмогатьси, 

■ настоять. 
Настирливий, настирний— і) 

павязчивий, назоЛливьііІ; 2) 
настоичивьій. 

Настирюватися, настиритися — 
аадоедать, падоесть 

Настіж, настежінь/ядр. _ иа. 
стежь. 

Настійливий—пастойчпвьій. 
Настільник, -ка—скатерть 
Н а сто (в) бур чувати, касто (в; - 

бурчити — наеживать, на- 
ежпть, прпподнпмать, прп- 
подцять (волоса, шерсть); *ся 
—стать дьібодь 

Настовпужувати, гм Настов¬ 
бурчувати. 

Настолбчувати, «астолочитя 
см. Настоптувати. [ти 

Настопірити, см. Насторочувз* 
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нгстопт7зати— катяка 

Настбптувати, настоптати _ 
наступать, наступить, потоп- 

* тать. 
Настор6ч[ш]увати, -чую, на- 

СТ0р6ч[ш]ити-паставлять, на¬ 
ставить, поднпмать, подоять, 
Н. вуха — навострпть ушл. 

Насторч, пар,—І) вертикально; 
2) ребром. казати —про- 
тиворечпть. 

Настоювати, настояти—настав- 
вать, настоять (жидкость на 
чем-либо). 

Настоянка—^настойка. 
Настояще, нар. — еерьезно, в- 
серьез. 

Настоящо, нар.—по-пастояще- 
ьлу, как следует, правильно. 

Настрахати, -ся, настрашити, 
-ся — надугать, -ся. испу¬ 
тать, -ся, 

| Настрашка—у страшенне. Зро¬ 
бити н-ку—постращать, ца¬ 
пу гать, 

і, ^ *мця — нас.чедппк. 
Настре[у)нчувати, наструн¬ 

чити — иастрашзать* возбу- 
йсдать, возбудить. 

Настріляти—настрелять. 
Настрбмлювати,-ся, настроми¬ 

ти, -ся — натикать, -са. на* 
ткнуть, -СЯ. 

Настроювати, -ся, настроїти, 
—1) настранвать, -ся, на- 

стронть, -ся; 2) приготовлять, 
*сн( приготовить, -ся. 

Настругувати, -гую, настру¬ 
гати, -гаю и ^жу—настро- 
тпвать, настрогать. 

Наступ, -пу—наступлешіе. 
Наступати, наступити—насту¬ 
пать, наступить. [-нида. 

наступник, -ниця — преемнпк, 
паступцелі, -кар.—паступатель- 
по. рещительно. [дать.1 

пастурчуватися (кому)—падое-1 

Настягатися — васобпраться^ 
стануть ся. 

Насувати, ваш, насунути— 1 \ 
нахлобучпвать, нахлоСучлть, 
иадвпгать, над впнуть; 2) и -сд 
надвигаться, надвпнуться: 

3) появляться, появиться (во 
Аіножество). [чпть 

Насукати, *Каю и *сучу—насу - 
Насумритися—нахмуриться. 
Насуперекй, нар, — наперекор 
Насуплювати, -ся, насупити, 

-ся, -плю — нахмурпватьс.ч, 
надуться. 

Насупуватий — хмурий. Небо 
насупувате—обложеппое ту 
чамп пебо. 

Нас уціль, пар.—наглухо. 
Насущник ,-ка—насущний хле б. 
Насхил, насхиль, пар. — скло- 

нясь, полу-лежа, ваклонпо. 
Наський—натлпектїй. 
На та врити—поклеймить. 
Натаганити — 1) много кало 
жить; 2) много наготовить. 

Натарапом, пар.—дерзко, па- 
хально, насильно. 

Нате—нате, возьмите. 
Натекти—натечь, иабежать. 
Натеньки. Давати натеньки 
делать намеки [ерундпть. 

Натеревенити, -ню, -ниш—ші- 
Натерменувати—обозначить. за¬ 
писать. 

Натерйч[ш]не, нар.—нарочно, • 
умислом, 

Натсрть,-ти —труха, яеретерк*. 
Натикати, наткати, -тчу — 1 * 
ткать, наткать (известноо ко¬ 
ли чество); 2) ткацким С за¬ 
собом долать. ч 

Натикати и натйкувати, -кую, 
натіїКати, -каю и наткнути 
-ну—натикать, наткнуть 

Натіїна — 1) (рагт.) дикая ло¬ 
бода; 2) кушаньа цз лебеди. 

• • 



Гіатннати—Натручуна їй 4С.& 
Натинати, натяти, -тну — на- 
рублпвать, нарезать; -ся—1) 
натикаться, наткнуться на 
острое, накадьшаться, нако¬ 
лоться; 2) натужаться, по- 
натужиться. [овцьі. 

Натинйна — шерсть годовалой 
Натиратирнатерти—1) натирать, 
аатереть; 2) ітйппрать, напе- 
реть;3) цаста&вать, докучать. 

Натирати — натащпть, набон- 
дпть [тиранив. 

Ндтирка» -кй—патпранпе, при- 
Натиск, -ку—І) натиск; нажим; 

2) давка 
Натискати, натиснути — 1) на- 

Натоплювати, натопити—1) на* 
таплпвать, натопить; 2) рас- 
плавливадь, расплавлть (о ме- 
таяле), 

| Натоптаний—І^утоптанньїії; 2) 
* (о галове) аолная, умная. 
Натогітеш,, *тня — обледене- 
льй снег. 

Натйпт[к]уваний — 1) плотво 
кабитий; 2) • то лети й, Шіот* 
шли. 

Натбптувати, натоптати — 1) 
і/атаптьівать, натоптать; 2) 
набивать, набить плотво. 

Наторгувати, -ся — наторго- 
вать, -ся. 

тхіскавать, натпснуть, шіжать, Наторйчнти—1) надергать (ни- 
2) налегать, палень і ток); 2) набогггать пустяков. 

Натиски, вар,—натискпваа^на-! Натбчувати, наточити—1) на- 
жпмая, давя. 

Натичка—натьічевк натнчной 
сеоаншен. 

Натікати, натекти* -течу—на- 
гекать, натечь 

Натісувати, натссйтн—натесьі- 
вать, натесать 

Натішити — вате шить; -сі— 

доживать, падедить (из боч¬ 
ки); 2) прос^пвать, просеять 
(зерно); 3) огггрить, отточить; 
4) ііатачагь, ц ділить, удлинпть. 

гі атравка—полгка в крам непом 
ружье. 

На-Трапку, пар.—где ші попа¬ 
ло, где яалдешь. 

насладиться. 
Наткати, см. Натикат 
Наткнути, -ся — наткнуть* 

-ся, оатолкнутц -ся 
Нато(в)кмачуеати, натоївікма- 

ЧИТИ—взСпвать, набить, на-1 
пихату натояочь. 

Натовкти, -вчу—1) яатолочь; 
2) кого—намять бока кому 

Натовп, -пу—скоилеиие. тол* 
оа. Н-полі—толпой 

Натбвпигися—набиться, ннтес- 
ниться, стовпиться 

Натолбчувати, натолочити - 
зьітаитмвать, відтоптать 

Натбмїсть* натбмісць, нато- 
•іісь, нар,—вместо того, вато 

Натрапляти, натрапити — 1} 
—находить, найти; 2) на 

чого, на що—Наталки ват ься, 
встро^ать; -ся — случайво 
приходить. Прийти 

Натрощу вати, -щую* натро¬ 
щити, чцу—надаашвать, на- 
ломать (мвого). 

Натроіодити, -джу — наврать 
Натрудити, -джу, -диш—уто¬ 
мить работой. й. руку—рас- 
тянуть мускули на руко 

Натрудуватіти, -тію — наба¬ 
виться. 

4 Натрумник, натрунник— ногре- 
бальїшй саван. [спілку. 

Натрусом, нар.—пасьшая, в па* 
Натбмлювати, *ся, -мити, -си * Натрушувати, натрупгити —- на 

утомляти. •*-?? утпмифі; ї _ _____ Г «—утомлять, -ся, у то мить,-ся танки вать, натолкнуть 

ЛТа) 

Натрушувати, натрусити — 1) 
натрясать, натрясти; 2) рас- 

, сипать, насипать, насорить. 
Натуга—напряженде, усилие. 
Натугою—с усиляєм. 

Натужити, -ся—ьнапрягать,'Ся. 
Натужити—напечалиться* 
Натужно, пар*—-усиленно. 
Натужувати, -ся — силять, -ся, 

напрягать, -ся. 
Натупати, -паш, натупотіти, 

-почу—яатопать. 
Натуп(к)атися—натопаться. 
Натура—1) природа; 2) натура, 
характер. У натурі—наяву. 

Натурбувати, *ся — беспо- 
коить, -ся. 

Натуристий—уврямьій, с рез- 
ким характером. [говори. 

Натуркування — наущенля, на- 
Натуркуваті), натуркотати и на- 

* \ туркати — иаговарпвать, па- 
тараторить. 

Натутурнти, -ся—наежлть, -ся, 
нахохллть, -ся. [го). 

Натушкувати—наложить (мло- 
Натха, см. Надха. 
Натхненний, см. Надхііеншій. 
Натхорйти—навояять. 
Натще, нар. — 1) натощак; 2) 
вапраспо. 

Латкжати (на кйго)—1) натра¬ 
вить на кого; 2) крикнуть, 
позвать кого. 

Наттпати.(що, чого)—набегать, 
достать что; -ся—пабегаться, 
натоптаться. 

Натяг, -гу—натяженпе (мех,). 
Натягання, -ння—натлгпвание. 
Натягати, натягти—і) натяги- 

вать, натянуть; 2) папялп- 
аать, напалить; 3) натаски- 
вать, патащвть; 4) взводить, 
взвестп; 5) наверстииать, на¬ 
верстать. ^ (натягиванпя. 

Натягач, -ча—ннструмент.дл я 

Натрушувати—Нахиляй 

Натягненість, -ности — пата- 
нутость. ? 

Натяк* -ку—намек. 
Натякання—намек, намекааае. 
Натякати и натякувати, натяк* 

нути — намокать, намокнуть. 
Натяти, см. Натинати, 
Нать6п(к)атнся—1) натопаться, 

находиться; 2) нажраться. 
НаубочІ, наубочу, наузбіч, * 

нар.—в стороне. [конце. 
Наузкрай, пар. — на краю, па 
Науковий—цаучішй. 
Наукбвість—ваучность. 
Наупбрно, пар. — настойчиво. 
Наущати, науспіти, *ущу—1) 

1 научать, наставлять; 2) поду- 
чать, лодстрекать. 

Нафта, «ти—нефть. 
Нафта лі на, -ни—пафтадвн. 
Нафтовий—нефтяной. 
Нахаба — 3) беда, напасть; 2) 

иахальство; 3) нахал. 
Нахабний—нахальниіі, рагльїм. 
Нахабність — иахальство, на¬ 

глості* 
Наха(ра)маркати—набормотать 
Нахапувати, нахапати—нахва- 

тілвать, нахватать. 
Нахвалитися—нахвалиться, иа- 
Нахвалка—угроза. [хвастаться* 
Нахвалятися—угрожать. 
Нахвалько, -ка — угрожающий 

(человек). 
Нахв[ФІасуватн — (о колссс) об- 
тянуть ободом. 

Нахватитися, -хвачуся—явить¬ 
ся, подослеть. Аж тут і світ 
нахватився—начало светать. 

Нахил, -лу—1) навес (наклои); 
2) до чбго—СЮІОИНОСТЬ к че- 
му-лпбо. 

НахЙЛВЙ—1) накловвьіп, пока- 
тьій; 4) сгорбденішй, согцу* 
тьій; 3) до чбго*—склоипілй 
к чему. 



Нахи.іо—Начерк 

Нахиле, пар.—наклонно, покато. і 
Нахиляти, нахилити —1) накло- 

ішть, наклонпть; 2) скяойять, 
скяонить ($ого к чому); -ся— 
еклопяться, -ниться к чему. 

Нахильний—склоняьш. 
Нахильність—СКЛОНПОСТЬ. , 
Нахильцем, нахильці, нахил¬ 
ки (пити) — с горлишка, на- 
клоняя сосуд (пить). 

Ііахід, -ходу—нашествив. 
Н ахідка—нахо дка. 
Нахлеськатися, нахлептатися, 
кахле статися — налопаться, 
пахлестаться. [(всхдипнвая). ' 

Нахлипатися — наплакаться 
Нахлюпувати, нахлюпати—на- 

пле скипать, наплескать. 
Нахлявати—наклошіться. 
Нахмарити — (безл.) покрить¬ 

ся тучами. 
Нахмурити, -ся—нахму рпть.-ся. 
Нахмурний — пасмурний, су- 
мрачпьій. 

Нахнюпити, -ся — потушіться. 
Н-ти носа—повесить нос. 

Наховати—І) паирятать; 2) на- 
хоронить. 

Нахбдити, -джу, найти, -йду— ( 
1) находить, найти; 2) на¬ 
ступать, наступить, нападать, ' 
напасть. Найшла мені слава 
-пошла обо мне дурная слава. | 

Находити—много пройти. На¬ 
ходив собі хворобу—а) забо- 
дел от ходьби; б) шатаясь, 
схватия болезнь; -ся — нахо¬ 
диться, устать от ходьби, 

Нахожалнй—пришлтлй, захожий. 
Нахо(д)жати, -джую* -єш—часто 

находить, надоедать посеп(е- 
Нахожий—лриішшй. [нпями. 
Нахолоджувати, нахолодити, 

•джу, -ДИШ — остуживать, ; 
остудять; -ся—охлаздатьсн, 
охладиться. 
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Нахолбнути—охладиться. 
Нахоплятися, нахопитися — і) 
подоспевать, подоспеть; 2) 
натикаться, встретиться. 

Нахрапом, пар. — дерзко, на- 
ха:іьно, бесцеремонно, на¬ 
сильно. [острое]. 

Нахромитися — наткнуться (на 
Нахурувати—нагрузать (вози). 
Нацвірінькати—начирикать. 
Націджувати, націдити, -джу— 
нацежнвать, нацедить. [-ся. 

Націлувати, -ся — нацедовать. 
Націляти, -ся, наділити, -ся— 

1) прицеливать, -ся, наде- 
лить, -ся; 2) намереваться, 
вознамерит^ся. 

Національний —надиональвня. 
Н-не питання—над. вопрос. 

Нацокотітися — нащебетаться, 
наболтаться. 

Нацуплювати, нацупити— шшя- 
япвать, натягивать, наткнуті*. 

Н ацюкати—вару б ить. 
Нацьковувати, нацькувати—* 
науськивать, натравить. 

Начавити, -влю (чбго)—нажать, 
надавить чего. [вать. 

Начальникувати — начальетво- 
Начальницький — начадьпнков, 
начал ьнический. 

Начастуватися —напотчеваться, 
наугощаться. [оту). 

Начахблити—нарубпть (хворо- 
Начвалатися—нашататься, на¬ 

ходиться. 
Наче, кар.—будто, как-будто, 
точно, словно, 

Начекатися—наждаться. 
Начепляти—еадеплять. [-ся. 
Начепурйти, -Ся—принарядять, 
Цачервонювати, начервонйти 

— подкрашидать, нарумяни- 
вать, еделать красним# 

Начерк, -ку — 1) набросок; 2) 
контур. 
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Иачикрйжити—накромсать. 
Начіііі, -ну—начало. 
Начинити —І) навиделтлвать; 2) 

і вафаршпровать; 3) родить 
. детеньїшей (о лпсе), 
і Начинка—фарш,. начинка. 
Р Начиння — І) сосуд, посуда; 

2) пнетрумент, орудне; 3) 
часті» ткацкого ставка. 

Начиняти, начинити—начинять, 
нафаршировать, набивать, на- 

. 5 • бить. [вполеє. 
Начисто, пар. — совертепно. 
Начіплювати, -ся, начепити, 

-СЯ — надеплять, *ся, наде- 
пить, -ся. [вать, начесать. 

Начісувати, начесати—начесн- 
Начбси, -сів—начесід (волос). 

' Начубити—надрать за волосьт. 
^ Начуватися, начутися, -чуюся 
* —иасл ушиваться, яаслушать- 

ся. Начувайся лиха—ожпдай 
бедм. (тельний. 

НаЧуднин — чудесньтй, удпви* 
^ Начустрити — шдсечь розгамп. 
^ Нач у ти — просдьішать, узнать. 

Начухрати—1) (о лиепгьях) па- і 
обривать; 2) (о ветвях) на- 
рубить со стоячего дерева; 3) 
шерсти) начесать. 

Ж Н ачхат и—нач и хать. і 
Нашарпати-надоргать, нарвать. 
Нашаткувати — нашинковать 

(капусти). 
Нашвидку, пар. —наскора 
Нашевкатися - валезть, найти 
толпой. [2) нашуметь. 

Нашелестіти—2) нашелестеть; 
Нащепт, -ту—1) ваушнпчанье, 
наговор; 2) наговор, заговор 
знахарекпй. 

Нащеретувати—очистить зерно 
на решете; -ся — набраться, 

Н и на^гТИ во меожестве. 
НашибоватиЙ—безумний, глу- 
Нашйваний—напшвной. [оиіі. 

иачикрижнти— Наїде 

Нашийник, -ка “1) ошеіінві^ 
2) ирвтеснитедь. 

Нашийниця—1) ожерелье, мо- 
ішсто; .2) долги, денежвне 
обязательства. 

Нашихува і и—плотво напихать. 
Нашкбдити, -джу — 1) навре- 
длть; 2) напроказничать, ва* 
пакостить. 

Нашкрябати—на дарапать. 
Нашмагати—вахлестать. 
На шмаркати—насморкать. 
Нашмарбвувати, -ся, кашмару- 

і вати, -ся — намази вать, -ся, 
намазать,-ся (масляним, смо¬ 
лянистим). 

Нашматбвувати, нашматувати 
—наривать, нарвать кусков. 

Нашорбшувати, нашорошити— 
насторзживать, насторож ить 

Нашпурляти—набросать. 
Нашрітка — форма для отлве-. 
ки дроби. <** 

Наштнрити — 1) подбать, под- 
говорнть; 2) погнать сильао. 

Наштрикувати, -кую, наштри- 
Кати, -каю—1) втикать, по¬ 
втикать (о мйогом); 2) тол- 
кать, натолкать (палкою); о) 
Кого — напускать, напустить 
кого. . [ставить. 

На штукувати—прибавить, над* 
Наштурхтаи—натолкать. 
Нашукувати, нашукати — по- 
дискивать, подиекать. 

Нашурубурити—набуяннть, на-, 
бедокурить, накуралесиїь. 

Нащад,-ду—начало, лоявдение. 
Від нащаду світа—от сот во¬ 
роння мира. 

Нащаднтися, -джуся, -дишся— 
родиться* 

Нащадок, -дку—1) потомстію; 
2) инз^щество, добро (діш- 
жимое). ( [щак. 

Ніще, нащесерце, пар.—вато- 
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Нащебетати, -ся — нащебе- 
тать, *ся. 

•люю, наще- 
пити, -плш — вапрпвявать, 
привить. 

На щербити — вищербить, ви- 
зубрить (немного). 

Нащи | і [пати—нащипать. 
Нащо, пар. — з а тем, для того, 
почему. 

Кащул[р]ювати, иащул[р]ііти 
— частораживать, насторо¬ 
жить. Н* вуха — бьіть на- 
готове. 

Наяложувати, -жую/ наялози¬ 
ти, -жу, -ЗИШ—жирно нама¬ 
зувать, намазать, насалпвать, 
насалить. 

Наячати—(о лебедях) накричать. 
Не, пар,—не. 
Небавком, небавом, небавці, 

влр.—векоре, скоро. 
Небагатий—небогатшй, бедньш. 
На рбзум н.—глупий. 

Небагато, небагацько, пар.— 
немного, мало. [ность. 

Небеззискбвшсть—небезвмгоч- 
Небезкбрйсний — иебезвмгоц- 
Небезпека—опасность, Гнніі. 
Небезпечний—опасішії, [Яо 
Небезпремінно, пар.—непрем он- 
Небережений — гіеосторожішй 
Небесний, небеський — небес- 
шдй. Н-а дорбга — мдечпий 

- [прибаутки. 
Небилиця ^иебьілд ца, росказніг 
небіж, -ббжа - 1) илемяняик; 

2) оодвяк, горемьїка; 3) не- 
ббже {в обращ. к младщ.)_на- 
ренек. [аокойница. 

Небі[6]жка — 1) бедняжка; 2) 
Небі[6]жчик — 1) ПОКОІІіШі:; 2) 
бедвялека. 

Небі[6]жчиця—покойница. 
Небій, -боя, небоян, -на—бес- 

стоашішй. 

'І * 2 

Небко 1) пебо; 2) кафедра про- 
поведнпка. (дежний. 

Пеблагонадійний — веСлагова- 
Нсбо —.небо. 
Небога—1) шіемяншща; 2) бед- 
няжка* о) неббго (зват.) 
голубушка, мляаа. 

Неббгий—беднмй. 
Небожа, -жати—1) племянвик. 
пледшиница (ребенок); 2) {ми.) 
голу атак її мильте. 

Небожів, -ева, р. -жевого _ 
племяннпков. 

Небозвід, -вбду—нобосвод. 
Неборак, -ка, неборака, -ки— 
бедняга. 

Небосхил, -лу — горизонт, ве- 
босклон. 

Небувалий—1) небьшальш, не- 
бьівавший; 2) малоодьітвьій 
иебьівальїіі. 

Н ебувалість—нвбьшальгпп па. 
Невада—безвредность. 
Невара—неварбха. [ожиданао. 
Невбачай, пар,— певзначай, не^ 
Невблаганий ~ {гтич.) неумо- 
ленньїй. * 

Невблаганний ~ нсумолЕмьін. 
— иеумояи- 

Неввага—невшімание. [мостн. 
Невважний, невважливий (д# 

чого) иовниматель ньій. 
Невгавний, невгавучий — не- 
устаявьій, ноутомоцвьііі. 

Невгадно, ноизвестно; 
2) возаметио, неяриметао,!!©- 
сльїшпо. 

НевгамбваниЙ — псудерлсиміліі. 
Невгамбвиий—1) носиокойнкй, 
беспокойньїй, неугомонньтй; 
2) неутошньїй. 

Невгаразд, пар,—певловад. 
ГГевгарен, невгарний (на що, д® 
чого)*—нвспособньїй к чему. 

Мевгожай, -жая — нвугодиьія 
кому-ддбо. нелюблмьій* 
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Невдалий, невдачий — пеудач- 
ньііі, неудавшийся. 

Невдалиця-1) иеудачнпк,-ница; 
2) неумедий, -лад, неспособ- 
янй, -ная ни к чему* 

Невдалюга—совершенно ни к 
яему неспособньїй человек. 

Невданий—неспособнмй. 
Невданик, -ка—1) неумело, не- 
удачно еделанная вещь; 2) і 
блнн комом. 

Невдатний — неудачний, не- 
удавшийся, иеумелий, 

Невдаха—1) неудачник, *вица; 
2) неспособвьш, -ая, неуме- 

Невдача—неудача. [льій, -ая. 
Невдержка (кому)— невозмож-і 

посгь видержать,удержаться. 
Невдовблення—1) неудовлетво- 
ренность; 2) неудовольствие, 
нодовольство. 

Невдогад, пар,—невдомок. 
Невдяка, невдячність — небла- 
грдарность* 

Невдячний — неблагодарвий. 
Невдячник, невдячниця—небла- 

годарний, -ая. 
Невеликий—небодьпіой, малий. 
Невже, нар. —неужеди, разве. 
Н« ж таки—неужелд-же. 

Невжіітний—негодпьтй к упо- 
треблению. Н-на земля — ае- 
удооная земля. 

Невжйточно, нар.—1) кому, де— 
еельзя ужиться; 2) неужив- 

Невзабарі, см. Незабаром.[чпво. 
Невзаворіті, пар.—в сторове, 
не по дороге, 
евзадбвзі, пар.—вскоррсти, в 
вепродолжительном врЬменп. 

Невзаміру, нар, (що-до чого, 
проти чого) — несраввенно, 

^аепомерно, [примети о. 
Невзаміту, кар.—незаметно, не- 
Невибагливий — невзнекатедь- 
ний, нетребовательний. 

Невибачний — неизвпнитвль- 
ньій, непростительний. 

Невибірннй—без разбору, без 
предпочтения. 

Невибірнйй—неизбпрательїшй. 
Невнводний-1) иеисчерпаемий* 
постояшіо имеющийся; 2) по- 
стоонний, всегдашяий, бес* 
престанниЙ. [яосимий. 

Невиворотний — неудобоцроиз- л 
Невигідний—невигодньїй. 
Невигідний—^неудобний. 
Невигода—неудобство. 
Невидальце, -ця — певндаль. 
Невиданий, невидакський—ве¬ 

зи давньш. 
Невидний—невидний. Ніч н-а— 

непроглядная ночь. [щпй. 
Невидющий—хлепой, невидя- 
Невимірний — неизмерішьій* 
Невимовний—невиразимий, не¬ 
сказанний, непзреченний. 

Невимовно—1) невиразнмо, не¬ 
сказанно, неизреченпо; 2) без- 
отгояорочно, безусловпо. V 

Невимушений — непринуждев- 
ний. 

Невинний (чого)—невинний. За 
н-го бога*—без ВСЯКОЙ ВИВЬЬ 

Невинуватий—1) чого п в чо¬ 
му — невиноватий, невинов- 
ний; 2) кому, чого—ве дод- 
ЖЄН. І 

Невиразний—1) неясний, неот- 
.четливьій, неввятпий; 2) ве* 
вирази мий. 

Невистачка (чого, що-до чого)— 
недостача. 

Невитравний — неизгдаДимнй. 
Невіглас, -са—невежда. 
Невід,*вода,.чи. неводи—невод^ 
Невідкличний—неотложаий. 
Невідлучний—цеотлучний. 
Невідник, невіднйчий, -чого— 
риболов, довящпй рибу не¬ 
водом. 
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Невідок, -дка —поводок. 
Невідомий—неизвестамй. 
Невідомість—і) веведешіе, ве- 

•** знание; 2) неизвеетность. 
Невідомо, пар.—непзвестяо. 
Невідхідно, пар, — неотстушю, 
безотлучяо. [мий. 

Невідчужуваний-— иеотчуждае- 
Не-відь-що — нелепость, не¬ 

се сть что, бог зиает что. 
Невільний—несвободнші. 
Невільник,-на—невольнлк, раб, 
пленшїк, узник. 

Невільниця," невільничка —не¬ 
воль ница, рабиня, плеваана, 
узница. 

Невільницький, неві[о]льничий 
—неволь шіческиіі, рабский. 

Невільно, пар.—нельзя, запре- 
щено, нопозволительно. Па¬ 
лити н.—курить нельзя. 

Невіра—ї) недоверчивиіі; 2) но- 
верующий, атепст; 3} невер- 

• *“*» нехристпдшш; 4) (сущ.) 
недоверие. 

Невірне н ьк и й —ничтожннїї. 
Невірний-^1) недоверчпвий; 2) 

оевергшй, не заслужияающгш 
доверия, измепчивиіі; о) не- 
верующнй;. 4) неверньїй, не- 
христианин; 6) плохой, дур- 
ной^ 6) слаоьій, болезнонншй. 

Невірниця—їНеверная жєнщшіа, 
тізменница, [дурно, плохо! 

Невірно, нар. — 1) неверно; 2) 
•Невіста (зап.)—жетдина. 
Нсвістка—невестка, сноха. 
Невіетний — аепзвестннн не- 

ведоммй. [невесткин. 
Невістчаний, невістчин, -на— 
Невістюк, -ка—снохач. 
Не-віть-що, СМ. Не-відь-що. 
Невмирака — бессмертншй, не- 
умирающїй. 

Невмирущий — бсесмертзьій, 
псумирающлй. 

; Невкміту, пар. (коку) - 30 в 
примету, не заметил. 

Невлад, кар. (кому, до чого)— 
не кстати, не подходит. 

; Невладущий—слабий, бессидь* 
1 ннй, беспомощний. 
Невмивака — неумитий, -тоо 
Невмиваний—неумнтмй. [рило. 
Невмисне, пар.—неумілшленно, 
нечаянно, ненарочно. 

І Невмілий—воумельш. 
! Невміння—неумение. 
гіевмітно, кар,—не в примету, не- 
приметно. Мені н.—я не за¬ 
метил, не припомию. 

Невмолот, -ту—плохой умолот. 
Неволити, -лю (кого, до чого)— 
при ну ждать, насильно за¬ 
ставлять. 

Неволя^-і) зависимость; 2) не¬ 
воля, рабство. З невблі ро¬ 
бити — аоневоде делать. 3) 

І плен. ^ 
Невіра—овца (иестрпжеяная). 
Невпам’ятку, нар.-непомвится. 
Невпбїд, «ар,—(о пище) с из- 
битком. 

Невпбкій, -кбю—беспокойство, 
волненпя, тревоги. 

Невправка,-ки—педосуг, невоз- 
можность справиться с чем, 

Неврікливий, НеВриЧЛНБИЙ—не 
и подвергаюіпийсясплазу.[род. 
Неврбд, -ду — неурожай, недо- 
Невро(д)жай,-(д)жаю-неурожай. 
Неврояеннй—неу язвим ий. 
Невсидючий—їшпоееда. 
Невсипущий — 1) неусипний, 
неутомимий, бдительний; 2) 

і; постоянньш, беспрестанний. 
Невстйд, -ду, невстидливість— 
^есстидство. [стиддлвьш. 
НевстйдлЙбий -бесстидний, не* 
Невстрійливий —беспокойаий, 
пзаловливий. [мий. 

1 Невсудний (юрид.) — невмеаяе* 

Не втеклий—Недобре л — — 
4 < а 

НевтеклиЙ^—не могущий у ЙТИ, 
избеяшть чего. 

Невтерпучий—нестерпимий, 
Невтирака, -ки—ходящий с не- 
у терто й рожей, неутертац 
рожа, неопрятний. 

Невтомліший, невтомний — не- 
утомими й. [ство. 

Невтручання — невмешатель* 
Невчас, невчасно, пар. —* не- 

своевремевно, не во-время. 
Невчасний — несвоевремепяьш. 
НевчениЙ — неучений, необра- 

зованпьій. 
Негадано, пар.—1)неожиданно, 

сверх ежидандя; 2) не пред- 
полагая. (зкетреиний. 

Негайний — спашньїй, скорий, 
Негайно, нар, — немедленно, 

спешео, скоро, зкетрепно. 
Негаразд, пар.—1) нехорошо, 

неладно; 2) иеудачно. [сивий. 
Негарний—нехороший, некра- 
Не гідний — 1) не достойний; 2) 

пегодний, мерзкий. [вед. 
Негідник, -ка—негодяй, мерза- 
Негідність —недостойность. 
Негідь, -годи—дрянь, мерзость. 
Неговіркий —перазгоБОрчивий, 
молчаливий. 

Негода—непогода, нееастье. 
НегодяЙ, -дяя—(о челов.) негод- 

нмй, песпособннй к действи- 
Негбдяннй—пенастнмп. [ям. 
Негодящий—негбдний, непрп- 

годний. [ший. 

Негожий — негодш^й, нехоро- 
Негоїстий — (о ране) плохо за- 

зкивающий. [ственность. 
Негосподарність — бесхозян- 
Неґатйвнин — отрицательньпі, 
КеГація—отрицапие. [лпвьій. 
Негречний—неучтивьш, певеж- 
Неґруятовий — безземельний. 
Негувати, -ґую —1) що—отрп- 
дать;* 2) кого—не признавать 

кого; 3) КОРб, КИМ—пренебюо* 
гать кем. 

Недава — скупой, скупая, яе 
дающий,-ая чего-либо. {кий. 

Недалекий ~ недалекий, бллз- 
Недалеко, нар. (чого, від чо¬ 

го) —г недалеко, неподалеку 
от, )іблизп. [жайший. 

Недаленний — йедалекий, бли- 
Недбайливий, недбалий — 2># 
нерадившй, небрежниіі, ве- 
рачлтельний; 2) беззаботнілй. 

Надбайливість, недбалість, не- 
дбальство, недбання-1) пера- 
дивость, яерачптельБость, 
небрежності,; 2) беззабот* 
ность, беспечность. 

Недбайлиця,недбайличок,-чка, 
недбаха — иерадпвец, без- 
заботньїй человек. [ство. 

Недвига — неподвижпое суще- 
Недвижнії й—неподвижннй. 
НедеГ, -їв — дикпе верхи гор. 
Недійсний—недействите льни й ^ 
Недійшлий — незрелий, мо- 
лодой. [скресннй. 

Неділешній, недільний — во- 
Неділя—воскресенье. З Н-Лі—' 
на той недвле. 

Недобачати, -чаш — плохо ви- 
деть, иметь сдабое зрешіе, 

Недобачливий—1) близорукдй, 
со слабим зрением; 2) 
даяьновидпий. 

Недобачливість^—недальновид— 
ность. 

Недббиток,- -тка—і) не совсем 
добитий, не совсем замучен- 
вьгй; 2) (мн.) о статки (разбітт* 
войска, налр). 

Недобір, -бору—недобор, недо- 
чет. Місяць-н. — неполвая 
луна. 

НедДбре, пар. — 1) нехорошо, 
дурно, плохо; 2) зло; 3) 
невкз'сно. * 



Недобрий—Недоречний 476 

Недббрий—1) нехороший, дур-1 
ной; 2) недобрий, здой; 3) і 
невкусннй; 4) недоброкаче- 
ственнмп. 

Недовгий — 1) короткий; 2) 
не д р одолжптвдьннй. [НЬІЙ. 

Недовговічний—кратковремен-' 
Недо веде н ість-недоказахшость. 
Не довершений—1) незакончен- 
ньій; 2) деисподн^нньїй до 
конца. 

Недовідомий—1) неизвестний, 
неведомий; 2) неясдоведп- 

.МЬІЙ. 

Недовіркуватнй — недоверчи- 
вий, скрьітньїй 

Недбзїрск, -рка .— 1) ренегат; і 
2) мало в ер- 

Недбвчений—недоученішй. 
Недогарок, -рка—огарок. 
Нєдогіи, -гону—остаток после 
перегона (водкд). ! 

НсдАгляд,. -Ду — недосмотр. 
Через н,—до недосмотру. 

їіедогіда—1) пеудовдетворенне; 
2) неудовлетворенность. 1УІЄ- 
ні н, — я не удовлетворен, 
має не достает чего-либо. 

Недогодний — неудовлетворяю- 
щиії, неугодний. 

Недогод но, пар. (кому) — не* 
достает (кому). 

Недогризок, -зка—огризок. ; 
Недодзукчи, 7іарш — не к делу, 

не к лпду, 
Недо зір, -збру — бяизорукпй, 
плохо видящий. 

Недбїдок, -дка—об’едок. 
Недокис, -су—закись. 
Недокурок, -рка—о курок: 
Недоладній—І) ноукліожий, не- 1 

складний: 2) неуместний, не- 
связпнй, нескладний; вздор- 
ннй; 3) (о человекє) неосно- 
вательпнй; 4) плохой| нехо¬ 
роший. 

Ие-до-ладу, нар.— не так, как 
еледует; некстати. 

Недоливок -вку—недолитое до 
полной мери. 

Недолік, -ку—недочет. [ний. 
Недолітній —несоворшеннолет- 
Недбліток, -тка — несовершен* 
нолетний, ведоросль. 

Недоломок, -мка — 1) предмгет, 
не совсем сломавгшй, над- 
доманяий; 2) потерявшиіі от- 
частд свою нацпональность 
под натиском чужой. 

Недолуга — слабосильний, йе- 
мощний, вяльїй (чеяовек). 

Недолугий, недолужний — бес- 
сильннй. слабий, немощньпі. 

Недолюд, недолюдок, -дка — 
недостоііннйименп человека. 

Недбля — злополучие, беда, 
Недоляшок, -шка — ополячив* 
шийся украпнец. і 

Недомисел, -слу—недомнедие, 
непонимание. 

Недомір, -ру-маломер. Рйба-н. 
• ' —маломерпая риба, [аанка. 
Недом6ва,-вн — косноязичпьііі, 
Недомовлий — коеноязнчвьпі, 
Недомбка — волокно коноплп 

грубое и жесткое. 
Медонос, -су—1) недонос, преж* 
девременние роди; 2) вики* 
дьіш; 3) часть непогашенвшх 
долгов. [викидьтш. 

Недбнбсок, -ска — недоносок, 
Недонбшениця—недоносок жеа- 

ского пола. 
Недопал, -лу—нехорошо обож- 
жепннй кирпич. 

Недбпанок, нка — разигрнваю- 
щий.барпна. 

Нідопивок, -вка, недбпиток, 
-тка—недопптое. 

Недбпічка—недопеченное. 
Недоречний—некстати сказан* 

ішй, еделанньїіі, неуместпьій. 

Недорід, -рбду —1) ш'урожаи: 
2) недоносок, викиднш. 

Недорідний — 1) неурожаиннп; 
2) нерослий,^ некрупшліі (о 

Недоріка, ем. Недомова. [зерне. 
Недо р і кий—косноязичян й. 
Нед6рі| о]сток, * -тка — і) недо- 
росль; 2) карлик. 

Недорбзум, -му — неразумие, 
недомьіслие. 
Ш Дер бели іі—недорослий, несо- 

вершеннолетпиіі. 
Недорубок, -бка — не совсем 
пзрубленвьій, раноньш. 

НеДпСВІД, -ду — неопьгтность. 
Недосвідомий—ясузнанчий по 

♦ 

опиту, неузпаїший вточностп. і 
Недосвідчений—неопитний. 
Недосвіт, -ту—утреняиіі мороз. 
Недбспіл, -їлу — надозрелость. 
Недбсталь,-ли—недостаток, не-1 
достача; 

Недостатній —^недостаточньтіі. 
Недостаток, -тку—нужда, ни- 
щета, недостаток. 

Недостача — 1) недостача; 2) 
см. Недостаток. 

Недостиглий—недозрельї ії. 
Недотепа—бездарность, неспо- 

собньїй (человек). 
Недотепний—неспособвші, не- 
умелнй. 

НедотбрканиЙ, иедотй[6]ркли- 
вий—^недотрога. 

Недбуздок, -дка—уздечка без 
Недбук, -ка—недоучка, [удня. 
Недоум, -ма, недбумок, -мка 

—глуповатнй. 
Недоумкуватий — неоемнелеп- 

ний, глупо вати іі. 
Недочувати, -ваю — (песов. в.) 

бить тугим на ухо. 
Недошкулкйй —неуязвпмьій. 
Не-до-ш[ч]миги, пар.—векста- 

ти, неладно, не идет,. не 
подходит. 1 

Недуга—болезнь, недуг. У н-зі 
лежати—бить, лежать Соль¬ 
ним. 

Недугий, недужий—1) больноіі; 
2) бесспльнцй. [могание. 

Недутування — болезнь,- недо- 
Недугувати, см. Нездужати. 
Недякуваний—оставшийся без 

благо дарности. 
Нежалісливий — бесжалостньїй, 

нееострадательний. 
Нежар,-ра, нежер, -рн, йежир, 

-ру— 1) перезимовавшая на 
корне трава; 2) пос’едобнал 
трава. 

Нежид, -да, нежнт, -та, нежить, 
-ти—насморк. 

Нежонатий—не^копатиЙ, холо- 
стой. сГай н.—чай без хлеба. 

Иежурбливий, нежурливий — 
беспечальннй, беззаботньїії. 

Незабавкн, незабавно, неза¬ 
бавом, пар.—вскоре, в скором 
времена, вскоростп. 

Незабарний—скорий, немедля- 
тельниіі. 

Незабаром, «ар.—вскоре, скоро. 
Незаборбнний — кевозбранпьии 
беспредятственшіїй. 

ЇІезабудь, -ди в ви раж. На к. 
*—на память. Незабудь-мен: 
—незабудка ('дветок). 

Незабутий — незабвенньїй, па- 
МЯТНЬІЙ. 

Незабутни[і]й — незабвенн ий. 
Незавидний — безвредньїй. 
Незазважливо, незавважно, нар. 

—незаметно.. 
Незаперечний — неоспорнмьій. 
Незапит, -ту (про що)—иево- 

| стребование (груза, надр.). 
Иезбйраний-“(о молоке) дельні.ій, 
Незбйтий — нопоколебл енний. 
Н. д6ї(£3 — неопроверждмое 
доказательство. 

1 Незборбнно—бесдреоатствшшо. 



Незбутн к й “НезнаЙомч й 

НезбутниЙ—нвсбнточвілй. 
Незважений — необдумашши, 
яерассудительний (о словах, 
дсйстввах). 

Незвиклий, незвичний — 1) не- 
привьїкіпий; 2) нопрившчньїй, 

Незвктяжиий — вевобедимьій. 
Незвичайний —” необшшовен- 
ньій, необичайний, необнч- 
ННЙ, • І 

Незвичайність — 1) необнкно- 
венность, % необнчайность; 2) : 
нсвежли песть, неприлпчие. 

Незвичайно—1) необшеновеино, 
необн чайно, необьічно; 2) не¬ 
важливо, непрплпчно. 

Незвісно, пар,—иеизвестно. 
Незгірш, незгірше, кар,—І) від 
кого, від чого—не хуже; 2) 
СНОСНО. [но плохой. 

Незгірший—довольно хороший, 
Незгода—несогласи є. і 

|Нез гбдливий—вздортшй, 'свар¬ 
ливий. [стройпьш, 

| Незгодний—несогласпьій, яе- 
Незгбдно, «ар,—1) носогласио, 
нестройно; 2) нешлгодно, 
врод но. [жиЙ, увале нь. : 

Незграба — неловкші, псуклю- 
Незграбний — ноловкий, неук- 

дюжий, нецоворотлнвьій. 
Незграбність — пеловкость, не- 
уклюжесть. 

Нездара, нездарне ько—бездар- 
ность, бездарний. 

Нездатний—1) несиособвьій; 2) 
недрп годний. 

Нездатність—1) неспособдость; 
2) непрпгодность, нсудовле- 
творптельность. 

Нездвиженний, иездвйжнйй — 
неподвлжпий, нерушимий. і 

Нездержливий—неедеписанийй. | 
Нездібний — неспособньш, по* 
прпгоднмЙ. [пьхіи ■ 

Нездійснений—не осу щоств лон* 

4 < ч 

Нездійсненний— неосущестт:- 
мнй, " гга 

Незд6літи,.лію—болеть,педод:о- 
Нездолящий — спабосильвьій, 

неспособний. 
Нездольн и й—* неспособний, сла¬ 

бий, бессильинй что -лпбо 
едедать. [ний, хильїй. 

Нездорбвкуватий — болезнеп- 
Нездорбв’я, -В,Я-,-НЄЗДОрОЕЬЄ. 
Нездужати, -жак*—1) недо^о- 

гать; 2) на що—бьіть Соль¬ 
ним, болеть, хворать чеьг. 

Нездужатися,-еться (безл.)—Не- 
?доровпться. [ний. 

Незичливий—недоброжелателл- 
Незйчлйвість — н е доброжел а - 

тельство. 
Незлагї[о]дниЙ— неужнвчивнй. 

сварливий. 
Незлагода—1) носогласио, раз- 

лад; 2) несогласованиость. 
Незліченний — бесчлсденньш* 
песметпий. 

Незл 66 ЛИВИ й—незлобний, 
Незлбстивий—незлобний, 
Незмагати, -гею — 1) елабеть, 

бессплсть; 2) иа чому—зао¬ 
рать (серцем, напр.), 

Незмйльник, -ка — нспогрешії- 
мни, безощибочвьій, 

Незмир, -ру — ссора, враясда. 
Нсзмислений — бессмьісленні 
безрассудний. • [изменньіі\ 

Незмінний—неизменяемий) не" 
Незмірений, незмірний — невз- 
мерпмнй, безмерньш. 

Незглбвлениіі — яевиразиміл^, 
несказанний. 

Незмбга—невозможггость, 
Незнай, -наю—незнаипо, 
Незнайко, -ка—незнайка. 
Незнайомець, -мця — незвакг- 
мвц. 

Незнайомий — пезвакомиії, ь^- 
лзвестний. 

Незнайомість—Немилий 4 і У 

Незнайбмість— і) з ким ве- 
знакомство; 2) 3 чим—Безва- 
вие. 

Незнаний—неизвестпий, нове- 
домий, [без уммела. 
езнар0ч[ш]не,нар.-ненарочно, 

Незначний — незначительашй. 
Незнбсний—1) песносний, не¬ 

стерпимий; 2) пеизносимий. | 
Незрахований — 1) неисчисли- ! 
мий; 2) неечетний. 

Незрозумілий—непонятішй. 
Незрозуміння — непонимаїше. 
Незручний — 1) Н6Л0ВКИЙ, не- 
дскусшдн; 2) несподручаий, 
веудобдий. 

Незрячий—1) слепой, вевидя- 
щнй; 2) нейежественний. 

Незу гар н ий—неспособаи й. 
Незчисленний— бесчксленііий, 

непсчпслимий. 
Незчутися, -чуюся—пе услсть 
о пом виться, не заметить,как,., 

Неїжджалий — цеоб’езжевний, 
вевиозжеаниіі. Н-ла дорога*— 
глухая дорога. [лавок). | 

Неймовіра—иедоверчивий (че- 
Неймовірний—1)Недоверчивий;; 

2) невероятішй. 
Неймовірнвість, кеймоірство— 

1) недоверчнвость, недове- 
рие; 2) невероятность. 

Некладений—1) веподоженвив; 
2) неоскоплонний. 

Неклен, -на — (распі.) черво-1 
клен, сореждик. і 

Некорбткий—длительньїй. 
Некрут,-та—рекрут, [вішиость. 
Н^крутство — рокрутская по- 
Некрутчина-рекрутский набор. 
Нелагода—1) весогласие; 2) не- 
удача. [рядок. 

Нелад, -ду—безладица, беспо- 
Неладеи, неладний—1) бесио- 
рядочвьііі, нехороший, некра¬ 
сивий; 2) неблагополучниіі. 

Нсласка — немилость, неблаго* 
вол енне. [шак телят. 

Нелітна—корова, еще но ішен* 
Нелюб, -ба — нелюбимий, не¬ 
милий мужчина. 

Нелюбий — 1) немилий, нелю¬ 
бимий; 2) веприятний. 

Нелюд, -да — босчвловвчннп, 
жестокий, свирепий человск. 

Нелюда, -дії, пелюдько, -ка— 
нелюдим, нелюдимка. 

Нелюдний—І) малолюдний; 2) 
нелюдимий. 

Нелюдський — 1) нечеловече- 
ский; 2) босчеловечвий, же¬ 
стокий; 3) необходительпий. 

Нелюдяний “ 1) иечедовеч»^- 
скнй, бесчеловечннй, злой, 
недобрий; 2) * необходитель- 
ний, веприветливий. 

Нелюдяність — 1) бесчоловсч- 
кость; 2) необходитедьяость. 

Нема, немає, кар.— 1) не?, но 
цмоетея. НеМас грошей — 
нет денег* Не діає грбшей — 
не ізгмеет денег. Нема в світі 
над..., нема (в світі) як... 
—нет в мире више, яучше, 
чем. Нема де—негдо, некуда. 
Нема кого, кому—векого, но- 
кому. Нема коли — некогда. 
Нема звідки—не из чего, на 
с чем (о сродств.). Нема куди 
—некуда. Нема чогй, чому— 
вечого, нечему. Нема що— 
нечего. Нема за що —^ не за 
что. 2) нет того (чтоби). А 
бунтувати в нас нема—у вас 
нет того, чтоби бувтопать. 

Немало, «ар. —без малого, доч- 
ти. Н. весь день—почти весь 
день. 

Немилий—1) вем илілй,'нелюби¬ 
мий; 2) неирпятвий. ,Н-а 
пригода—иелрнатное ародс- 
шествие. 

V V * ' ч І 

І 



Немилосердний—Неодмінні» 

Немилосерд(н)ий — немилосерд¬ 
ний, бесжалостньїй, жесто- 
кин. [бесжалоетниії. . 

Немилостивий—немилостивий, 
Не-миній-корчма,-ми-пьянида. 
Неминуче, кар. — немішуемо, 

неизбежно. 
Неминучий, неминущий — не- 
минуемшй, неизбежний. 

Нсмірний—непомерньїй. 
Неміряно, «ар.—1) неизмерїі- 
мо; 2) очень ьшого. 

Неміч, -мочи — 1) боссилпв, 
слабость; 2) немощь, нездо- ; 
ровье. [точно. 

Немов, пар. — сіговяо, будто. 
Немовля, -ляти—младевец. 
Немовний—молчаливьій. | 
Неможливий —- НЄВ03М0ЖЇШЙ. 
Неможний — 1) невозможньїй; 

2) бесспльпмй, слабий. 
Нембла, -ли, немоляка, -ккі — ; 

1) немолятщїйся, .безбожник; 
2) (гал.) пл, типа. 

Немоч(ш)нйй, немощийй — не- 
мощншй, бессильньїй. [щи. 

Немощі, -щїв—болезни-* немо- 
Немудрий—1) глупий, бестол- | 

новий; 2) немудроншй; о) ' 

бесхитростпии. * 
Ненавидець,-ддя, ненавидник,; 

-ка—иенавпстнпк. 
Ненавидіти, -джу, -днш(кого7 
що, чого)—пенавпдеть. 

Ненавидний—пенавлетннй. і 
Ненавидно, кар. — в ссорах, *в 
невависти (жить). 

Не пави слив ий — педоброжела- 
тельпшй. 

Ненависний — ненавистнілй. 
Ненависть, -^ти — ненависть. 
Узяти н.на кбго—возвевавп- 
деть кого. [отчаяние. 

Ненадія, ^дії — безвадежность, 
Ненажера, -ри—обнеора, неиа- 

ештний чедосек. 
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Ненажерливий, ненаже[и]рний- 
1) ненаситний, обждрливий; 
2) жадний. 

Ненажир, -ру—обясорство, по- 
етоянний позив к еде. 

Ненаїдний, ненаїсний — нена¬ 
ситний, прожорливий. 

Неналежно, «ар. — непадлежа- 
щим образом, {умишлеино. 

Ненарбком, кар.—нечаявно, не- 
Ненасйтний—ненаситний, алч- 
ньгй, жадний. 

Не наський—чужо й, чужестран- 
нмй, но паш. [ньііі. 

Ненатлий — ненаситний, жад- 
Ненатля -лі — неваситность, 
жадность. (словно. 

Неначе, пар. — оудто, точно, 
Ненин, ненчин,-на—матушкпл1 
материн. [(о матерп). 

Неня, -ні — матушка, родная 
Неньо, -ня, нена, -нн (гал.)~ 

отец, батюшка. [час. 
Неббавки, нар.—номедля, сей- 
Необачиий—беспечншй, бесша- 
башншй, неосмотрптельніїїи. 

Необґрунтбваний ~ необоспо- 
ванннй. 

Необережний — неосторожнміі. 
Неббзир, кар. ~ без оглядки. 
Нео(б)мйльний ~ безошидоч- 

ний, непогрешимий. 
Необорний — неодошшнй, яе- 
преодолнмьій, пепобедгшшй. 

Необходймий—такой, которого 
пельзя обоііти, безмерний. 
Грязь н-ма — грязь, кото- 
рую ке обойдешь., 

Небглядки, небглядком, пар 
без оглядки. 

Неоглядний—необозримьш» без- 
\межний, бесконечньїй. [тьій. 
Неодіжний—плохо, бедно оде- 
Неодмінний—непремедний. 
Неодмінно, ндр. — иедремоішо, 
обязательно. 
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Неодмбвний—безотговорочаий. 
Неоднаковий — различннй, не- 

сходний. 
Неодукований — необразован- 

ний, невежественнмй, не- 
знающий.. [конечний. 

Неозорний—необозрпмнй, бео 
неоковирний—неповоротливий, 
аедоакиіі, неуклюяшй. 

Неоружний—безоружний, і, 
Неосудний (юриб.) — аеосуди- 
мий| невменяемий. 

Неосудність — невменяемость. 
Неосяжний — 1) необ'ятний; 2) 

недостилсимий. [ловек). 
Неотеса, **си—неотесанньїіі (че-' 
Неохайний—неопрятнид 
Неохая, -хаї—неряха. 
Неохйта—неохота, неяселание. 
Неоціненний, неоцінний — не-* 
оце вимий. 

Неошатний—ненарядний. 
Неощадний — небереждивий. 
Непам’яткий, непам’ятливий,| 

Непалі’ятущии—забивчивий. ■ 
Непам’ять,-ти—забвение. Піти 
В н* — бьггь забитим, бить 
орвдшшьш забввпиюЛІусти- 
ти у н.—оредать заовепию. 

Непаристий—1) непарішй;2)не- 
четньїіі 

Непевне, непевно, кар.—1) не- 
верно, ненаделшо, сомви- 
тельно; 2) неувередно; іі) по- 
доз^Ительдо, де внушает до- 
верия, странео; 4) опасно. 

Непевний—1) неверний, нена- 
дежний, сомнительний; 2) 
веуверенньїй; 3) подозри- 
тельний но евушающий до- 
верия. Н-е минуле — темное 
прошлое. 4) оаасний, нона- 
делшьш. [мий. 

Неперекладний — вепереводи- 
Непереможний *— непреодоли- 
мьій, непобедимьій. 
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Непереривний — вепреривниіі. 
Неписьменний — неграмотний. 
Неписьменність — неграмот- 
Непитущий—*непьющий. [ность. 
Нелїдвладність-независимость. 
Непідлеглий — незавасимиі!. 
Непідступний — недоступний, 

неприступний. 
Непідхйльність—непокОрносіь, 1 

неуступчпвостії. 
Неплатник — непдательщш;. 
Неплідний — нешшдвий, бес- 
плодньїй. (шіодаат. 

Неплідниця — ееплодная, бес- 
Неповага—непочтввив, веува- 
жеаие [взрачвий. 

Неповйдкий—неказистьій, ве- 
Непоббрннй — НеирООДОДПЛїЬіЙ, 

неодолимий. 
Неповинний (чого, в чому)— 

1) невинний, неповинний; 
2) ведояжяьш. 

НЄПОВинНО, нар. — без виньї. 
Неповороткий — 1) неудабнжї 
для пользования ВО ведпчії' 
не, громоздкости Ц щц 2) 
неповоротлдвнй. [вмн. 

Неповорбтниіі — неповоротлк- 
Неповорушмо, пар,—неподвпж* 

но, не шевелась. 
Непогамбваний— 1) аеукроти* 
мий, ідсвоздержвии, неуме- 
ренний, необувданаьій; 2) не- 
укрощеннил, неудержаншдй. 

Непоганий — педурной, вепао* 
хой. 

Непогожий —-1) веблагоприят- 
аьш; 2) ношййгньш, непогод* 
яивий. Н-жа"всда — несве^ 
жая вода. 

Неподалеку, неподадеці, неп о- 
палець, нар. (чого) — невда. 
яеке, иеаалеко друг от дру¬ 
га, вОлизи. Іраздельвьш. 

Неподільний — неделимьій, не. 
Неподільність — недеаимость. 
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НелодЛба, нар, — неприлнчно, 
по следует, не оодобает. 

Неподібний — 1) еесходньш. 
иепохожий* 2) несообразннії; 
3) непристойний, иеприлич- 
ньій, вааорннй. Н-ми слова¬ 
ми лається—бранится сквер¬ 
ним и словами. 

Непоказний—невидний, нека- 
. знсгай, вевзрачний. 
Непокій, -кою — беспокойство, 

смущение, тревога. 
Н спокій ний—Сесдокойшлй, тре- 

ВОЖЯИЙ. 

Непокірливий! непокірний—пе- 
покорньш. 

Непокладкіій—громоздкий. 
Непокоїте, -кбю» -їш—бос ПО* 
КОЯТЬ, тревожзть, смущать. 

Непокора, непокірливість, не¬ 
покірність — непокорность. 

Непомйлеч[ш]ний, непомильний 
С озопгп бо Ч В Ьї й. 

Неломіркбваний—1) ноумерен- 
ннй; 2) еевовдержанний, за- 
цальчлвілй; 3) нерассуди. 
теяьвий. [беосильньїй. 

Непорядний — беспомощішй, 
Непорожній—поламй. Н-я— (о 
женщиие) беременная. 

НедбрОШВИЙ—НЄПШДЬЩдіЙ. 

Непорушний — неподшшнмй, 
недвлжимнй. 

Н е п о ря л ний—І) бос поряд ОЧЕІЛІІ; ! 
2) иепорядочннй. і 

НепосИДуі ю]щиЙ, НЄПОСИДЯЧКЙ 
—подвіїжной, непоседа. 

Непосидячка —петерпеливость. 
Н* бере—не сддится от не- 
терпендя. [послушность. 

Непослух, -ху—ослу шани Є, не- 
Непотреба, непотріб, -бу-^всо 

>яенужное, негодное, олохое, і 
отребье. | 

Непітріб,“ба—негодник. | 
Непотрібний—ненужньїіи 1 

Непохибний — безошибочньш, 
вернмй. ^ 

Непохитний — непоколебимьій. 
Неправда — неправда, лакь. 

І Н, цьому— зто ложь. 
Неправдивий — І) дживмй, не- 

правдивмй; 2) притворами, 
ддцемернмй;'' 3) поддельпьій. 

Неправду вати, -дую—лсдть не 
правдой. 

Неправий—1) еесораведдивші*. 
2) неправосудний 

Нсправість — 1) несправшши- 
вость; 2) неправосудне, без¬ 
законне* 

Непривітний —непрпвбтливьш* 
Неприкаяний — 1) нераскаяв- 
шийся; 2) окаянний, не ііа- 
ходящий .себе места. [мий. 

Непримиренний — непримири- 
1 Неприпйнний — 1) неудержи- 

мий, н'еукротпмиЙ; 2) бес- 
аредятственний. (мий. 

Неприпущенний — недопуоти- 
Непркрбдн ЇЙ—я е есте ств енний, 
ненатуральни й. 

Непристойний — неприлдчпніі. 
Неприступний — недоступций, 
неприступний. * 

Непритомний — бессознатель- 
нмй, беспамяте^тй. Н-им був¬ 
ши—в беспамятстве. 

Неприторенний—Л) настоящпйг 
чистокровний; 2) совершен- 
но непсправимнй, отчаяпннй. 

Непритульний — ееудобопридо- 
жимий* 

Неприхильний— нерасположен- 
ньій, небдагоскловвьхй, не- 

' првя з венншй, недружел юбн. 
.Неприхильник» -ка—протпвніп, 
^ неприя зненньтй. 
Непричетний (чого, ДО ЧОГО)— 

непричастньш. 
Непричком, кепрйчкома, «лр.— 
точно, будто, сказать-би. 

Неприязниіі—неслава 

Неприязний — веприязнєнний, 
недружелюбний. 

Неприязнь, -ни — веприязнен- 
пость, недружелюбне. : 

Непрйятель, -теля—1) недруг, 
веприятель; 2) чорт. 

Непрозбрий — непрозрачиніі. 
Непрощений—вераскаявшпйсн, 

закореведмй. 
Непрощенний —' непростимий, 

не позволите дьв м й. 
Непутити, -чу, -тиш — 1) ме¬ 
тать, бить помехой, стоять 
на дороге, сбивать с путн, 
с толку; 2) портить, развра- 
щать. Не Н-ть — но ’Мвшает. • 

Непутній—беспорядочнмй, ве- 
порядочньїіі. " [дуст, 

Непутно, нар.—не так; как сле- 
Чепутящий—непутевий, впчего 

не стоюїднй, бестошсовьій, 
бессмисленямй* 

Нервовий—нервньїй. 
Нересниця—мелюзга* 
Нереститися, -щуся—розмно¬ 
жаться (о рибах, змеях). 

Нбрееть, -ТИ—1) размножение 
(у риб, змей); 2) семейвіле 
раздорм, несогласпя. 

Нерівний.—І) неровнмй; 2) ве- 
равНьїй. і 

Нерівня, -ні—велара, неровня. 
Нерість,рости — все земяое, 

что пе растет (земля, камви, 
металльї). 

Нероба — неработосл о собяьій, 
дентяй, неработшіца, лени- 

Нерббетво—лраадность. [ввца. 
Неробітний—свободньїй, нера- 
бочий (день). 

Нербд, -ду—неурожай,недород. 
Нерода—бездетная женщина. 
Неродючий—бесплодний, не ро- 
дящий. [утки. 

Нерожень, -жня — род дикой 
Нерозбірливий-неразСоріілвьій* 

Нерозважний — 1) неутешннп, 
безутешвнй; * 2) нерассуди* 
уельпмй, легкоммсленішй. 

Нерозвйтний—не развившийсл. 
не распустившийся. 

Нерозкладний— веразложпмьій. 
Нербзум, -му—веразумие,піу- 

пость. 
Нерозумний — неразумний, не- 
умниіі, глупий. 

Нерозчинний — нерастворішиіі. 
Нерухбмяй—пеиодвпжішй, не- 
дввжимьій, Н-е добрб, мдйнб 
—недвижимое имущество. 

Не ру шени й—нетронутий. 
Нерушенний—неподвижиьщ. 
Несамовитий — псступленньїй, 

сам не свой. 
Несвідбмий— 1) неизвестпьзЙ, 

неведомьій; 2) чого—не знахо¬ 
диш чего; 3) бессозілтель- 
ннй; 4) весознательний. И* 

, громадський елемент—иесо- 
знательнир общественнис 

і алементіл. . 
Несвідбмість — І) неведение;* 

; 2) бессознательїюсть; 3) не- 
сЬзнательность Дклассовая, 
надр.). 

Несвідбмо, ііар. — 1) бессозва- 
г тельно; 2) не зная; 3) не- 

умишленно. 
Несвітній/несвітськкй-весбмк* 

новешшй, небивальїй, не- 
встественвьій, сверхестест- 

» венний, [вий. 
Несвоєчасний — несвоевремен- 
Несила—бессилие, вемочь. Н. 
мені це зробити—я не в си¬ 
пах зто сделать. 

Неситий—ненаситний. 
НескінчениЙ — неоконченннй. 
Нескінченний — бесковечньлг 
Неслава—цссславие, позор, дур¬ 
ная репутацяя. У Н-Вг бути 

і —бить обесславленпьтм, поль* 
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зоваться дураоіі репутацяеЙ. ! 
У н-ву ввбдити—подвергать 

’пересудам, бесславить кого. 
У Н-ву вхбдитн—бесславить 
се§я, подвергать себя пере¬ 
судам. [следует. 

Неслід, нар. — неприлнчно, не 
Неслух, -ха — непослупшнй 

(человек). 
Неслух, -ху—не послу шание. 
Неслухняний, неслух’яний—не- 
послушний. 

Неслушний—1) невадлежащий; 
2) -.„несвоевременньїй* В н. час 
—несвоевременно. 3) неспра¬ 
ведливий. 

Несмак/ -ку — 1) неприятнмй 
. вкус;2)безвкусде. [вяусннй. 

.Несмачний — невкусньїй, без- 
Несмертельний—бессмертнмй» 
Несміливий, несмілий- несме- 

льгй, робкий. 
Ьеспаленннн—нес гораемьій., 
Несперечливий уступчнвий, 

покладистьій. [опорний, 
«есшрний — аеспорний, бес- 
ІІесплотки, *чок — бессоеница 

(у детей}. 
Неспбвна, кар.—не вполне, не 

сполна, Н; розуму—полоум- 
внй. 

Неспогаданий — 1) неожидав- 
ньій; 2) вевообразиммй, не- 
из ясяямьгй, [нечаянньїй. 

Несподіваний — неоікидащшй, 
Несподіванка—неозщданность, 

сюрприз. 
Несподівано, пар. — неожидан- 

по, нечаянно. 
Неепбкій, -кбю — 1) боспокой-1 
ство; 2) волнбяве, бесдорядок. 

І їеспокійпий—ббСПО КОЙДМЙ, не* 
спокойннй. [(человек). 

Неспокійннк,-ка—беспс£койш>їй 
Неспокутуваний — пеотмолп- 
МЬІЙ, неотмолеяшй. 

Неспосі[6]6ннй (ДОЧОГО)—1)не- 
иригодний; 2) неспособяьій. 

НеслособливиЙ — неспособаьій, 
бездарЕшй. 

Несправа, несправна—неакк5г< 
ратность, неи справи ость. 

Несправний—неаккуратньїй, не-' 
исправпьгй. [ратньїм. 

Несправуватися—бьггь неакку- 
Неспромога—1) невозмоятаость; 

2) весостоятельностьі4 недо¬ 
статок средств, сил. 

Неспромбжний (на що, до чо¬ 
го)—не ішегощий возможно- 
ста, неоостоятельенй. 

Неспромбжність, СМ. Неспро. 
мага, [так-то. 

Нестак, нар.—не стольно, ие 
Несталий — нелостояниьій, из- 
менчивмй* 

НестанІвкий — яепостоянньїи, 
неу становив шийся. 

Нестатечний — 1) аваажитоя- 
ньій, бедшлй; 2), вепоотоян- 
ннй, веаолояштольньсй, яег- 
комьюлениьій. 

Нестатечність—І) бедность; 2} 
непостоянотво; 3) непорядок- 

Нестати—перестать. [ность. 
Нестаток, -тку и *ТК8*—вуіда, 
недостаток. 

Нестелепа, -пп—непопоротт*- 
вьій, непроворний человек. 

Нестеменний — точь - в • ТОЧЬ 
такой. [а€хоиькп, 

Нестем(ен)нісІпько, нар,—точ- 
Нестеменно, нестемки, нестбт- 
Но, вар,—точь-в-точь. 

Нестерпучий—нестерпимий. 
Нестй,-су, прощ, вр. ніс, несла— 
вости; -ся—нестись. Високо, 
вгбру н,-—зазнаваться, важ- 
шгчдть. 

Нестравний — несварщіий» не- 
удобоваримілй. /дудка) ■ 

Нестравність—несвареяие (ж<’- 

нестула—Нецнота 435 

Нестула — неумельїй человек,' 
ви к чему неспособвьіЙ, 

Нестяма, -ми, нестям, -му, 
нестямка—растеряниость, са- 
мозабвевие. 

Нестямитися, -млюся, -мишся 
—бить вив себа, не опом- 
впться. 

Нестямний — 1) р&стерявньїй, 
ваходящпйся вве себя; 2) (о 
действиях) дпкпй, в висшей 
стеоеви сильний. 

Несудний—негодний. 
Несупокій, -кбю — беспокой- 

ство, тревога, 
НесущиЙ—(о птицах) дающий 
много яид. 

Несхвалйтися—ве нахвалиться. 
Несхнучий — вевисмх&ющий. 
Несходимо, кар.—не сходя. 
Неталан, -ну—весчастие. ве- 
удача. 

Нетерпці, -пія — нетерпение. 
Йому н.—ему вевтерпеж. 

Нетерпіння, -ння—нетерпение. І 
Нетерплячий — нетерпеливий. 
Нетерплячка —нетерпение. Бе¬ 

ре йогб Н.—©му иевтерпеж, ! 
он не может утерпеть. ; 

Нетесаний—1) неотесанний; 2) ; 
неуклюжий, неповоротливий. 

Нетеч, -чи, нетеча, -чі, иете- 
чина, -ни—стоячая вода> бо¬ 
лото. Н. дала занятн — чорт 
подернул тровуть. 

Нетіпанка, нетіпаха—веопрят- 
ная, веряха. 

Нетля—ночцая бабочка. 
Нетрі,-ів—1) непроходимая за- 
росль, лес, дебри; 2) захо¬ 
ду стье, трущоба. 

Нетряний—покритий вепрохо- 
Димим лесом. [бездельник. 

Нетяга—1) бобиль; 2) бродяга. 
Нетям,-му, нетяма,-ми—1) ве- 

пониманне; 2) (чедов.) профан. 

Нетямки, нар,—бессозватедьно, 
не повимая. 

Нетямний — бесчувственний, 
бессоз вательн и Й. 

Нетямущий—весмислящнй, не* 
повнмающлй. 

Неук, *ка — 1) неуч, ве вождя; 
2) нбоб’езженний конь. 

Нсукий—1) необучевний; 2) (о 
лошади) необ’езжеаний. 

Неуцтво—невежество. 
Нехай, нар.—1) оусть, пускай; 

2) да. Н. живе — да здрав- 
ствует. 

Нехарннець, -нця* волк. 
НехарниЙ — веопрятвий, нечи¬ 

стий, грязний, безобразний. 
Нехарність—неопратность, не- 
ряшливость, грязь. 

Нехаяти (кого, що)—1) пране- 
брегать кем, чем; 2) ве ра- 
деть о ком, чем. 

Нехвалйтний—вехвалевий. 
Нехворощ, -щи, нехворбща, 

-ЩІ—(раст ) чорнобильник. 
Нехибний—стойкий. 
Нехибний — 1) безотибочньїіі, 
беспорочний; 2) веуклоаньиі. 

Нехіть — нежеланае, неохота. 
Нехлюйство—неряшливость. 
Нехлюя, -ЛюГ—неряха. 
Нехотя,нехбтячи, кар.—веКотя. 
Нехрист, -та—нехрист. 
НехрищениЙ, нехрещений—ве- 
крещенпьій. 

Нехтування—1) чого—везабот- 
лпвость; 2) чим — превебре- 
жение. 

Нехтувати—І) що — небрежно 
отвоситься, неберечь; 2) ЧИМ, 
ким -п рен ебре гать. 

Нехупавний-неграциозний,.ве- 
иаяохний, некрасивий. 

Нехуткий—нескориіі. 
Нецвічений—непокритий цве* 
Нецнбта—порок. [тамо. 
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Нец(ь)ки, -ц(ь)ок—корито (для 
стиркп белья). 

Нечев’я, *в’я, нечевля, *вля — 
вівьіраж.: З нечев’я —из нп- 
чего, от нечего делать. 

Нечепура, -ри—неряха. 
Нечепурний—^некрасивий, не* 

хороший, неряшлпвмй, неак- 
ку ратний. 

Нечеса ний—вепри насінний 
Нечесний —аечестний. 
Нечесність—нечестность. 
Нечестивий — аегодяи, негод* 

ВЬІЙ, ПОДЛЬІЙ. 

НечетЬр -ти —1) (у овчинников) 
жожа, оставшаяся без пари; 
2) нечет. 

Нечистий—1) нечистий, гряз- 
ний; 2) чорт. Нечиста сила — 
зліле духи. Нечиста мати — 
чертовка (чистота, грязь. 

Нечистота, нечисть, -ти— ве- 
Нечоса — неаричесадний, рас- 

трепка. 
Нечуваиий—несльїханвьій. 
Нечулий—нечутки й, нечувстви- 

тельн и й, [стве в ность. 
Нечулість— нечуткость, бесчув- 
Нечупарннй—грязвий, неряці¬ 

ліший. (ний. 
Нечувственний — бесчувствен- 
Нечутливий — печувствптедь- 
Нечутний—неслишниа. [ний. 
Нешеретбваний — (о зерне/ не- 

очищенньїй от гаелухи перед 
помолом. Н-на шляхта—за* 
жудалая, обедневшая, необ* 
раз о ванная шляхта. 

Нешлюбний —1) внебрачний (о 
ребенке); 2) невенчанний (о 

•супруге). 
Нешпетний—изрядний. 
Нешта, -ти—неряха. * 
Не щадим, -му—1) пустьіе щн; 

2) вевужішй челоаек; 3) бес- 
сердечям# (челов ). 

Нещадимий—1) някуда негод* 
ний, ничего не стоющий; 2) 
беспощадвий. 

Нещадимо, нар. — беспощадно 
Нещасливий — иесчастливий, 

несчастньїп. 
Нещаслйвість — неудача, горе. 
Нещасний —ресчастний, горе- 
иичний. [ловек. 

Нещасним, -ка—несчастнийче- 
Нещастя—несчастье, горе. 
Нещирий — І) неискренний; 2) 

не настоящий. 
Нещирість—неискренность. 
Нещільність—неплотность. 
Нещільно, нар.— веплотно. 
Не-що, нар.—не очень, не осО- 
бенно, не так. 

НеякЙйсь, мест. — 1) КНКОЙ- 
нпбудь; 2) иекнй. 

Неясний—неясний, темний. 
Нива—нова, вспаханиое поле. 
НЙвниЙ — полевой. [пахоть. 
Нив’я, -в’я — пахотное поле, 
Нидіти, -дію — прозябать, из- 

виоать, скучать. 
Нііжник, -ка— 1) (в картах) ва- 
лрт; 2) стоящий внизу рас- 
пшювщпк дерева. 

Нижній—вижни й. 
Нижняк, -ка — 1) ем. Нижник 2; 

2) ветер от води к суше. 
Нижче, нар, — ниже. 
Нижчий—1) нпзший;2) від кй- 

го, від чбго—ниже кого, Ч. 
Низ, -зу—1) НИЗ, нпже лежа- 

тее место; 2) долина; 3) зем- 
ли войска запорожского; -і) 
мн/ НИЗИ—нижний край, не¬ 
вода. 

Хизати, Нііжу,ч -ЖЄШ—низать, 
нанизивать. Очима Н.-—про- 
вожать глазамн, рассматрп- 
вать, пронизиватьглазами. Н* 
плечима — подніїмать олечд, 
иоводить плечами. 

137 Низина—Ж 

Низина, см. Низовина. 
Нмзнтн, нижу,*зиш—понижать 

Рушниця нйзить—ружье бе- 
рет ниже пели. 

Низка— 1) связка чего*нибудь 
нанязаннопо; 2) ряд, Н* фак¬ 
тів—ряд фактов. (казак. 

Низевець,, -вця—запорожский 
Низовий—*1) расположенньїй по 

нижнему-теченпю реки;2) (о 
ветре) с води на сушу. 

Низовина—иизменность, луго¬ 
во© место,, 

Низинка—1) гожеий ветер; 2} 
ветер от води. 

Низов’я^-в’я—низовье. 
НизЛта—\)'(собир.) низшие. 2) 

вцзменяость, низость. 
Низотний — низменнмй. 
Ннзотнїсть-Лгерен0с?го^ опзмен- 

НОСТЬ, НЙВОСТЬ. 

Низянин, -на—1) житель нпж- 
ней части села; 2) житель 
с нижнего течевия реки. 

Низький—впзкий. Н. на 6чІ 
бли зору кий. 

Низько, кар.—низко. Н. хили¬ 
тися—увижаться. 

Низькоділ, -ділу—вазменвость. 
визкое место. 

Низькоікий^блязорукай, 
Низькорбслий—1) оваЬсорослий, 
малорослий; 2) низкий. 

Никання—шатанье, хождевие, 
блуждание с места на место. 

Никати, -каю—ходить, бродить, 
слиняться. 

Никлий — І) повивший, с опу- 
ЩениоЙ голоаой; 2) печаль- 

[няться.. 
Никнути — клониться, вакло- 
Никнути—завернуть, заглянуть. 
Никони, -нІв — третлй день 

праздииков. Н. ловити — 
иоаедельннчать, ирогуливать 
работу. 

Нині, нйнька, ниньки, нар — 
сегодня ^ 

Нинішній—сегодняшвий. 
Нипати—с но вать. 
Нириця—прорвавшаяся рана. 
Нирка-почка (ужпвотн. и чел.) 
Нирік* -рка — ниряние Нирк; 
дати—нирнуть. 

Нирцем, нар.—ниряв. (нуть. 
Ниряти, нирнути— нирять,*нир* 
Нити, нйю, -єш — нить. 
Нититисяг ничуся — истрепи- 
Нитка—нитка. [ватвся. 
Ниткуватий—нптевидвий. 
Нить, »ти (собир.)—нитки 
Няцак,!-ка — нвзкооокловний, 
льстец, низкий человек. (лий. 

Ниций—подльїй, низкий, пош* 
Ницість — низость, подлость, 
Нииювати — виворачивать (на 

изнаику). (ком. 
Ниць, ницьма, пар.—ниц, нич* 
Нишкавка - пронира, пролаза. 
Н и шкати—шви рять 
Нишкнути—мол чать. 
Нишком, нищечком, нар. —* по* 

тихоньку, украдкой, шепо¬ 
том. [риться. 

Нишпорити — шарить, искать, 
Нишпорка-1) пронира, пролаза, 
швиряющийг сующий всюду 
свой цос; 2) шаренае, иска- 
ние.чПітіСПО н-ках — начать 
виясни ват ьуіпарить. 

Нищитель—.потреби гель. 
Нищити-разорять, уничтожать. 
Нищитися—разоряться, уничто- 
Нищота—йащета. [жаться. 
Кищун —/вищий, попрошайка. 
Нищунствот— нигцеастао, по* 

п рошайничество. 
Нї,^ ішр.—1) нет, не; 2) иич Ні 

В сих, ні в тих — в ведо* 
умении, в перешимостз, па* 
стерявшпсь. Ні сіло, ні впало 
—без всякого повода, соиер- 
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шевво неожиданно, Ні СЮДИ, 
ні туди — для обоаначения 
неповного яли затруднитель- 
ного положення. Ні на віщо, 

! ні на що — ни к чему. Ні 
на що звівся—а) разорился, 
обеднел, прожился; б) обес- 
свлел, извелся, Ні в світі— 
ни за что, накогда. НІ за 
віщо —за ничто. 

Ніби» мар.—будто, точно, слав¬ 
но, мол, так сказать. 

Нів, р. нову—новолуние 
Нівець—в шражениях: Пішли 

в н.— пошло прахом В н, 
ПОВСрнуТИ —обратпть в ничто 
Зійти на н. — сойти на нет. 

Нівечення — порча, уничтоже- 
нпе, разорение. 

Нівечити—1) портить, увичто- 
жать, обращать в ничто, ра- 
зорять; 2) мучить, лздеваться. 

Нівроку, нар.—не еглазптьби, 
НІ(г)ДЄ, нар.—1) негде; 2) неку- 
НІ(Г)ДЄ, нар — нпгде. [да. 
Нігнч, мор.—вичего, иисколько. 
Ніготь, -гтя — воготь. Ні на 

синє за нігтем —ІІИСколечко, 
ни капельки. 

Ніж» Р* ножа—вож. Складаний 
н.—карманний,екладноЙ нож. 

Ніж, сз.—нежели, чем. Дужчий, 
ніж ти—сильнеє*тебя. 

Ніже-ні, мор.—решительно ни 
как, решительно ничем. 

НІЖИТИСЯ—вежиться; 
Ніжка—1) ум. от нога,2) нож- 

ка мебели, снаряда. 
НІЖНИЙ —НЄЖНМЙ- 
Нізвідкіля, мар.— неоткуда. 
Нізвідкіля, нар.—впоткуда. 
Ніздра[я], -ри[і)—мездра 
Ніздруватий, ніздрятий — но- 

здреватьій, пористий. 
Ніздря, -рі, МН. ніздрі, -рів 
и ніздря, -здер —воздря. 

Нізка—1) (в яшкде) мягкость, 
2) (і дереве) слой непоеред- 
ственно под корою 

Нізчимний—без всего, без при 
прааьі. [нив 

Нік(е)лювання — никкелирова- 
Нік(е)лювати, -люю—виккелн- 
ровать 

Нікеляр, -ра—никкелпровщик. 
Нікель, -кля» -клю - виккель 
Ніклювальний — никкелировоч- 

ний [мастерская 
Ніклювальня—никкелировочная 
Нікогісінько, мєст.—решитель- 

ео викого (меви 
Ніколи, нар.—некогда, нет вре- 
Ніколи, мар.—никогда 
Ніколитися, -литься (Сезл./ - 

не хватать, не доставать вре- 
Нікольство—недосуг [мени 
Нікотірий—ипкакой. 
Нікуди, нар.— некуда 
Нікуди, нікудою, кар—нпкуда. 
Нікчемний — ничтожний, ви к 

чему негодний 
Нікчемник, -ка—негодний, ни 

к чему неспособний человек 
Нікчемниця—1) ни к чему не- 

годная вепхь, безделица; 2> 
негодная, ни к чему нессо- 
собвая женщина. 

Нікчемність—ничтожность, ви* 
чтожество. 

Нікчемніти, -иію—1) портить- 
ся,' вирождаться, преврп* 
щаться в ни чтожество; 2) 
оскудевать, беднеть 

НІМ, сз. (гал,^-прежде чем, пока 
Зроби, нім прийду — еделліі 
(зто) прежде, чем я приду 

^Іімець, -МЦЯ—1) немец; 2} дет- 
ская агра 

Німий—немоіі, безгласний. А 
щоб тебе В НІМІ ДиШКН поло¬ 
жили! — чтоб тебе в Гробу 
лежать 
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Німина—безгдасное еущество^ 
Німиця—бе дена. 
Німіти,-мію—неметь. [немка. 
Німка, німкеня — 1) немая; 2) 

.НІМО,-кар. — немо, безгласно, 
молчаливо. 

НІмбта — 1) немоті; 2) (соб.) 
пемьіе; 3) (соб.) немцьт. [мой. 

Німтур, -ра, німтура,-рй-^-ве- 
Німувати — 1) бить вемим; 2) 
безмолвствовать. 

Німуватий —* 1) запкаюгцийсл; 
2) молчалпвьій. [вемцу. 

Німців, -цева—принади ежащий 
Німча, -чати—немчпк. 
НіМЧак, -Ка—1) немой человек; 

2) немец. 
Німчкн, -на—немец. 
Німчити—онемечивать. 
Ніс» р. нбса — 1) пос. Носом 

закрутити — бить недовояь- 
ним, виражать неудоволь- 
ствпе. Нбса втерти—убавить 
спееи, осадить. Нбсом рити— 
сваливаться с нот. 2) кяюв 
(птацьі); 3) носок (обувп); 4) 
игра в карти. 

Нісенітниця—чепуха, вздор, 1 
Нітитися» -чу ся, -тншся—жать* 
ся, вжиться. 

Ніхто, р.*нікого—никто. 
,НІЦ, меш. (гал.)—нвчего. 
Ніцитися, -цуся, -цишся — 

1) жаться, вжиться; 2) при- 
киділваться бедньш. 

Ніцувати, -цую — уничтожать. 
,Ніч; р. нбчи—ночь. До ночи— 

засветло. Ніч ніцьку — всю 
ночь. Ніч зоріти — не спать 

*ночью. У-ночі — ночью. Як 
^ніч (п’яний) — как стелька 

. (пьяв). 
Нічвйдний — вепри влекатсль- 

^вмй, некрасивий. (чей. 
Нічий, -чия» -чиє, МССШ.—БИ- 
Нічичйрк, діежд.—аи-гу-гу!г 

Нічліг, -лігу—ночлег. 
Нічліжанин, -на — ночлежиик 
Нічма, кар.—в темпоте. 
Нічний—ночной. ; 
Нічник,-Ка—(у пастухов) ноч¬ 
ной дежурвий. 

Нічниці, -ниць — бессоаница. 
НІЧНИЦЯ — 1) удочка на ночь; 

» * 2) влой дух; 3) Сессонница. 
Нічб (гал.)—ничего. 
Нічогенький—посіюдствевшдй. 
НІчогий — 1) плоховатнй; 2) 

свосннй, . * 
Нічогісінько, пар. — ничего- 
діонькта. Н* йому не шкоди¬ 
ло—нпсколечко ему не (по)- 

; * вродило. 
Нічбго , мест. — вечего* 
Нічбго, меет.—икчего. Без іг.— 

a) ни “о чем, с пустими ру- 
, ками; б) безо всего (разде- 
Ніччю, кар.—ночью. [тий). 
Ніщо,детп.—взЧто,вечего. Ні- 

чіім—шгчего,' не беда, 
.Ніяк» кар.—нет возможности. 
Ніяк, кар. — никак. Н. у світі 

— абсолютно, * совершевьо, 
;* безуеяовно, нисколько не- 
Ніякий, мест, — пикакой. Без 

ніякого—без всякого. 
Ніяко, ніяково, пар.—иеловко, 

не по себе. Н. туди йти— 
неловко туда иттп. 

Но, сз. — 1) только, лпшь; 2> 
же, ка, тбяько [ГляДЙ-НОі 
Слухай-но!]; 3) см. Але. 

Новак, -ка—И новичек; 2) лу¬ 
на а новолувье, молодой 
месяц. [вьій год. 

; Новий—новий. Новий рік—БО¬ 
ЙОВИК, -ка, см. Новак 2. 
Новина—1) вовость; 2) недав- 

)оес пропсшествне; 3) новь, 
повни а (земля в первнй раз 
яепахаїшая); 4) цовое пд$хье; 
b) новая ляща в данпом году. 
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Новйнний — новпшшії. 
Нивити, -влк>, -виш — обнов* 

дять, заново отдельївать; -ся — 
обновляться. 

Новісінький—ііовехонький. 
Новітній—і) новий; 2) недав¬ 

но ПОЯВИВШИЙСЯ. 

Нбво 9 }Шр.—вновь. [нец. 
Новобранець, -нця — яовобра- 
Новобраний — свеже-взятші. 
Новобранка — новенькая, новп- 
'чек-женщпна. 
Нововірейь, -рця — последова- 

тедь нового учення, верьт. 
НОВОВІрСТВОІ — ново© учение, 

следоваяие новому учевпю. 
Новодранка — изорвалная ру- 

' бах а. [ний. 
Новоженець, -нця — новобрач- 
Новодітувати — поздравлять с 

новим годом. 
Ново наставлений—ввовь назва* 

ченяий. 
Но во н а с т а н ня—паки бьгтв в. 
Новоповсталий — новообразо- 

ВА ВШИЙСЯ. 

Новопристанний — вновь всту¬ 
пивший (в общину). 

Новоприхбжий'— недавно при- 
шедший, поселившийся. 

Новбрілля, -ллі — велахавное 
весяой поло для ярового 
посева. 

Новорічний —•* новогодньш. 
Новорорсденець, -нця — ново- 

рожденньш (син). 
Новорбчник» -ка — альманах. 
Новосвітр* -ту—вовие* века. 
Новоселець, -льця — новопо- 

селене ц. 
Новосілля, -ля—новосельеі 
Новоутворення — 'новообразо- 
данпе’. [новокрещевний. 

Новохрещенець, -НЦЯ—неофит, 
Новохрещений, но вохр йще ний- 

їювокрещениии. 

490 
г  —— 

Нога, мн. нйги и нозі—нога. В 
НОГИ—дать тягу, удрать. Н, 
за ногою йти—медленно нт- 
ти! Іти и. з ногбю (з ким)— 
итти в вогу с кем. Додати 
ХОДИ в ноги—лоспешить. До 
ніг упасти—упасть в ноги. 
До ноги вибити — истребить 
ДО тла. До ноги вирізати— 
истребить до последнего че- 
довека. До ноги попродати— 
решительно все продать До 
домашн. животньїх). Чоботи 
до ногй»~ про мою нбгу—са- 
доги (мне) по ноге. Догори 
ногами—вверх дном. Задер- 
ти нбгн — окачурцться^ око* 
леть. 

Ногавиця—1) штанина; 2) мпл 
* ногавиці—штани сукоение. 
Ногавки, -вок — штани пз 
хол ста. (ноги. 

Ногатий—вогастий, пмеюшии 
Ножака—большой рож. 
Ножа ний, вожений-ножной, к 

ноі'ам отпосящийся,* на но¬ 
гах находя шийся. 

Ножар, -ря[а)—ноясевщпк. 
Ножарство—ножевое ремесло- 
Ноженя^няти —маленькая нож- 
Ножиці, -ищ» — ножници. [ка. 
Ножівка—вожевка. 
НожковйГі в $ь(раж>: Ножкове 
лущення — заговенье перед 
масляницею. 

Ножні, -нів—ножници ддя ре- 
заапя желоза. 

НбЗЯ (детск.)—нога, пожка. 
Нокати — повукать (лошадь). 
Нора — нора. 
Норець, -рця — 1) водолаз; 2) 
' нирок (порода уток). 
Норгіти, -рю, -риш—рить нори. 
Нориця —*1) фисадла; 2) поле- 
• вая миріь. ’ [стулой. 
Норичуваткй— больной фи- 
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Нбров, -ва—1) нрав; 2) каприз, 
прихоть. 

Норовистий, норовливий — ка¬ 
призний. прихотдивий, упря- 
мий. 

Норовитася, -влюся, -вишся— 
капризннчать, прнвередни- 
чать, упрямят£ся. 

Норцевий—водолазний. 
Носай, -сая — жук-долговосик. 
Носак , -ка—1) носок сапога; 2) 

удар иб носу; 3) носильщик, 
Носаль, -дя — 1) ач. Носай; 2) 
молоток (с.длинньїм кондом). 

Носатизна—сап. 
Носатий—1) носатий, ддгинно- 

носий;2) (гал.) больной сапом. 
Носатка—і) мераемкости (в З 

и более ведра); 2) кувшвн 
(о дяднньш носом); 3) чаЙпкк. 

Носач, -ча—имеющий большой 
Носили, -сил—носилки, [нос. 
Носильник, -ка — носильщик. 
Носити, -шу,-сиш—1) носить; 

2) носить одежу, обувь; -ся 
—носиться. 

Носій, -СІЯ—носильщик. 
Носіння— ношение, носка. 
Носок, -ска — І) ум. от ніс; 

2) носок; 3) клюв птици; 
4) носок (обуви)* 6) (у яйца) 
острьій коиец; в) передняя 
часть, передниіі угод лезвея 
топора; '7) (лн.) игра (носки). 

Носюра—увел. от ніс. 
Нотація — урок, наставление. 
Н&чви, -чов—корито (діїя стир¬ 

ки беяья). 
I. Ночівля, -лі—ночлег. 
II. Ночівля, -ля—еоннриьтдих. 
Ночліг, -лігу—ночлег; 
Ночліги, -гів — ночное (нота. 

пастьба скота). 
Ночлігування — 1) пребьівание 

на ночлеге: 2) іючная пасть¬ 
ба скота. 

Ночлігувати—і) ночевать, бить 
на ночлеге; 2) пасти ночью 
скот. 

Ночліжаннн, -на,. ночліжник, 
•ка—1) вочлежнвк; 2) нояноЙ 
пастух. 

Ночнйй— 00 Ч0ОЙ. 
Ночник — 1) луна; 2) бес; 3) 
почной сторож. 

Ночнйця — ’Т) см. Нічниця 3. 
2) летучая мить; 3) сказо*Ч- 
вая сдедая птица. 

Ночбвки, -вок — 1) малое ко¬ 
рито; 2) род узора в витивке. 

Ночу&ака, -ки, ночувальник, 
-ка—І) ночлежвик; 2) ночноа 

і сторож; 3) ночевщик/ 
Ночування-ночевка/еочеваиие. 
Ночувати — 1) ночевать. Чи 

здорб&І ночували?—хорошо- 
яи проводи вочь? (утреваее 
приветсттае). 2) спать вме- 
сте девушке п паряю. 

І Ноша, -ШІ — платье, одежда. 
; Ноші, я. нош—носилки. 
Ну і межд1) ну (Ну, їсть, нї- 

врбкуі] Та ну бо кажіть!—да 
говорите же! Ну-ну—ладно, 
хорошо, согоасеа. 2) (пдред 
глаголом псопр. накл.) ну, на¬ 
чал, давай Нум, нумо, (при 
множ. ч.) нуте—ну, станем, 

; давайте, нуте! 3) см. Но 2; 
4) но. 

нуд, -ду, нуда, -ДИ—І) скука. 
тоска, томление; 2) тошнота, 

і Нуда пориває—томно, тоска. 
Нудити, -ДЖу, -диш—1) наво¬ 
дить, нагонять скуку; 2) то- 
длвдрь, мучить; 3) ирпвуж* 
[дать; 4) (бсхі.) тошяіггь. Н. 
СВІТОМ —ТОМ ИТЬСЯ. -СЯ —тоско* 
вать, скучать, томиться. 

Нудкий, нудний —1) скучний, 
томител^яий; 2) прпторний; 
3) тошний. 
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Нудність, нудота — скука, то- 
ска, томление. 

Нудьга — тоска, скука. Н.-чо- ■ 
ЛОВІК—скутннй ЧЄЛОВ0К, і 

Нудьгувати, см. Нудитися. 
Нужа,-жі (соб.)-1) вши;2) мухи. 
Нужда—1) нуада, недостаток; 2) 
надобность, не обходим ость. 

Нуждати, -даю, -даєш—прину- 
ждать признаться, добиваться 
признання; -СЯ (чим) — ну- 
ждаться в тем. 

Нужденний—1) крайнє ауждо- 
ющийся; 2) плохой, жалкий; 
8) измучанний 

Нуждити, -жджу, -ЖДЙПІ—при- 
пуждать. [болезнь. 

Нуждбта — 1) см. Нужда; 2) 
Нуждочка — 1) ум. от нужда; 

2) родимчик (у детей). 
Нужний — 1) ИЗМОЖДЄННШІ, 

истомленимй; 2) см. Нужден- 
Нузда—узда. [ний 1. 
Ну здати, -даю — зануздивать, 

надавать узду* 
Нуздечка—узбечка. 
Нукати ,-каю,-каєш^понукать, 
кричать: ну. 

Нуль,.-ля — ноль, нуль. Два 
нуді—два нуля. 

Нум, вуМО —(ко мпогим\ пу¬ 
ка, давайте. 

Нурт, -ту — водоворот, омут. 
Нурта, -ти — пучина, бездйа. 
Нуртувати, -тую — вертеться 
в круговороте. 

Нутрі шній—внутртнний. 
Нутрб — нутро, внутренность. 
Нутрости, -стів—внутренвосттт. 
Нутряк, -ка—1) нутреное сало; 

2) нутрак. ^ [нов. 
Нутряний—внутренвий, нутре- 
Ніоня—плакса. 
Нюнявий—плаксивий. 
Нюта—заклепка, спайка. Взяти 
у нюти—заклепать. 

Нюталь—заклепочний гвоздь. 
Нютбваний—клепаннмй. 
НютовиЙ—заклепочний. 
Нютувальний—клепальний. 
Нютування—клепанпе. 
Нюту вати, -тую—заклепьшать^ 
спанвать. 

Нюхі -ху—}) чутье, обоняние- 
2) (переносно) ноо; 3) пошопп:а. 
табаку. 

Нюхальний—нюхательньїй (та- 
Нюхання—нюхание. [бак). 
Нюх ар, -ря, нюхач^-ча—іВіо- 

хатель (табаку). 
Нюхати — нюхать. 
Нюхнути—понюхать. 
Нюшити, -шу, -шиш, нюшку¬ 

вати, -кую — нюхать воздух 
(о животном), 

Ня, межд.—(к собаке ласкаво), на!, 
Няв, межд.—мяу.* 
Нявк, -ку, нявкання, *ння — 
мяуканье. [кричать. 

Нявкати—1) мяукать; 2) (о сове) 
Нявчати, -чу — мяукать. 
Някати, -каю—манить, призи¬ 

вать собаку. 
Нямкало, -да — детская игра 

(в бросание палок), [нянька. 
Нянька,-ки, няня, -ні — няия. 
Нянькувати — бить, служить 

нянькой. 
Няньо,-ня, нянько (гал.)—отед- 

І Няньчити, -чу—НЯДЬЧПТЬ. 
Няньчитися—1) няньчиться; 2) 

возиться: 
Няти, йму, ймеш — 1) брать. 
Няти віри—вврить. 2) брать 

' (о режушем оруднії). 
Нятися — браться. Не йметься 

віри—не верится. Не йметь¬ 
ся мені — не дается в руки* 
\е спорптся. Йметься мене 

' бити—(он) берется бптьменя, 
Ньо, межд. — но! [нокать. 

І Ньбкати, иьікнути—повукать. 
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о 
О, межд.—1) о. О, мій друже — 

о, друг мой! 2) нот. 0, ба¬ 
чиш, не послухався—ну, вот 
видишЬі п не послушал. 3) 
дво(на), вот-те-на, ва-ка. О, 
І ДЯДЬКО їдуть— на-ка, гляди¬ 
те, дядя тоже ЄДЄ.Т 

0, сокр, об.—1) на. 0 два рі¬ 
ки МОЛбДШИЙ'ВІД мене — на 
два года моложе меня. О два 
далі нижчий — (он) на два 
дюйма ниже. Тяжко о хліб— 
'ґйЖело' (недостаток) с хле- 
<5ом. Тут розходиться о гро¬ 
ші — дело касается денег, 
деньги тут' причина. Мені 
розхбднться о час—меня ин« 
тересует время (хватит-ли 
мнО времени). 2) за, об. Бо- 
рбтися, змагатися о що—бо¬ 
роться' за что-нб. Дбати, 
пильнувати о що—заботить- 
ся, стараться о чем, чтоби 
что-нб. било. 3) чому — во 
время, около. О Петрі — к 
Петрову дню, во время, око- 
до Петрова дня 

О, нар. — вот. Не таке, о, а 
щось путнє — не такое, вот 
(как видпшь), а что-нибудь 
с толком. Отой-Д» ота-6 — 
вон тот, вон та (нменно). 

Оаза, -зи, оазис, -са—оаз(ис). 
06, предл.—1) віщо, що, кого— 

о, об, обо что [Вдарився об 
камінь]. 2) чому — на, об. в, 
около. Об різдві—на рожде- 
ство, о рождестве. Об обід¬ 
ній порі—в обеденное вромя 
(около згого). Черевики об 
нозі—башмаки по'ноге. 

Обабити, -ся, -бдю, -биш, -ся— 
обабиться 

Обабіч, нар.—1) чбго—с обеих 
сторои; 2) с каікдой сторони. 

Обабічний —, 1) двусторонний; 
2) двулопастнид. 

Обава—1) замедленпе, медлен- 
ность; 2) (шл.) страх, беспо- 
койство 

вбавлятися—1) медлить, меш¬ 
кать; 2) чим — цобаиваться, 
беепокоитьса 

Обапол, -ла и обаполок, -лка— 
1) горбиль, доска с полу кру¬ 
гло й стороноЙ; 2) окраина 

Обаполи, нар. (чого)—по обеим 
(^по обе) сторони 

Обаран1ти,-нію — растеряться* 
0баранювати, обаранити, -ню— 

окружать, окружить со всех 
сторон. 

Обарінок, -нка—крендель, би- 
сквит, баранка 

Обачення—внимание. Мати о. 
на кого—обращать внимание 
на кого.. [метить 

Обачити (зап.) — увидеть, за- 
0 бач ний — осмотрительний, 

осторожний, внимательний. 
Оббанювати, оббанити—обми¬ 

вать, обмить 
Оббивальник, -ка и оббивач, 

-ча — оковочний молото чек. 
Оббивати, оббити, обіб’ю — 1) 
обивать, обить; 2) страхи- 

. вать, стряхнуть. 
Об(б)ивач, -ча—обойщик. 
Оббирати, обібрати — 1) оби¬ 

рать, обобрать; 2) об’едать, 
об'есть, обгладивать, обгло- 
дать; 3) кого, кого на кого, 
ЩО — избирать, нзбрать, ви¬ 
брать; 4) що—снимать, снять, 
счїістить кожуру с чего; -ся— 
і) набираться, набраться, ва- 
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брать много; 2) в що—наби¬ 
рать, набрать на себя; 3) чим 1 
за КОГО—находиться, найтись, 
вьіискаться, заявить себя чем. 
Звідки ти за хазяїна обібрався 
—ти что здесь за хозяин вьі- 
искался. О-вся грибом — на- 
звался грибом 

Оббігати, «таю, оббігти, -бі¬ 
жу— 1) обегать, обежать; 2) 
(о жидкости) стенать, стечь; ! 
3) обходить, обойги, пзбе- 
гать [(везде). 

Оббігати, -гаю — вьібегать ’ 
Оббілувати, -лую —освежевать. 
Оббілювати, оббілити — нобе¬ 

лії вать, побелить. 
Оббредати, оббрестй^реду —об¬ 
ходить, обойти в брод- 

0ббрйз(ь)кувати, о66рйз(ь)ка- і 
ти—обризгнвать, обри з гать. 

Оббріхувати, оббрехати, -решу, 
-шеш—оболгать, оклеветать 
кого. (кать, освоиться, 

Оббуватися, оббутися—привід- 
Оббудовувати, -дбвую, оббуду¬ 

вати, -дую—об[за]страивать, | 
обстроить 

Обважнити, -ню—отяготить. 
Обважніти, -нію — отяжолеть 
Обважувати^ обважити—І) ко- | 

го, чим — отягощать, отяго¬ 
тить, обременлть; обреме- 
яить; 2) кого на ЩО — обве- 
щввать, обвесить 

Обвалювати, -люю, обвалити, 
-лю — обвали вать, обвалить. 

Обвалювати, -люю, обваляти, 
•ЛЯЮ — 1) валять, свалять 
(сукно); 2) у ЩО — пачкать. 
вьіпачкать; -ся — 1) свалп- 
ваться, сваляться (о сукне); 
2) у ЩО—вьшачкаться 

Обвальковувати, -ковую, об¬ 
валькувати, -кую—обклади- 1 
бать, облепвть глиной. 
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Обварювати, -рюю, обварити, 
-ріо — обваривать, обварить, 
облить кипятком. 

Обвезти, см. Обвозити. 
Обвертати, обвернути — обво- 

рачивать, обвернуть 
Обверчувати, обвертіти, -чу, 

-тиш (що, в що)—заворачи- 
вать, закручивать что, во что. 

Обвеселити—развеселить. 
Обвеселіти, -лію — повеселеть. 
Обвеснитися, -нюся — закон- 

чить весенние работи 
Обвесніти, -нію (безл.) — раз- 

вешнять, настать полной вес- 
Обвестй, см. Обводити. [не. 
Обвечоріти,-рію — повечереть. 
Обвивати, обвйти, обів’ю, об- 

ви(ну)ти — обвивать, обвить, 
обмативать, обмотать. 

Обвиднітк, -нію — посветлеть 
Обвикати, обвик(ну)ти — осва- 

иваться, освоиться, приви¬ 
кать, привикнуть. 

Обвинувачений — обвиняемьш. 
Обвинувачення—обвинеапе. 
Обвинувачувати, обвинувати¬ 
ти—обвинять, обвивать. 

Обвиненнй, -нутий — обвитий, 
обернутий.' 

Обвисати, обвиснути — обви¬ 
сать, повиснуть. 

Обвйти, обів’ю, см. Обвивати. 
Обвівати, обвіяти — обвевать, 
обвеять. 

Обвід, -вйду и обвідка—обвод- 
ка, ободок. Обвід лиця—овал 
лица. 

Обвідний—ооводной. 
Обвїстити—разнести весть. 
Обвітрений—1) обвеянаий вет- 

^ом; 2) обветренньш. 
Обвітрітн, -рію—бить обвеян- 

ним, ожлсенним ветром. 
Обвітрювати, обвітрити—обве- 

тривать, обветрить. 
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Обвішувати, обвішати — обве-1 
спивать, обвешать 

Обвіщати, обв істити,-щу,-стилі 
—разносить, -нести весть. 

Обводити, -джу, обвести,-веду І 
—обводить, обвести. 

Обвозити, -жу, обвезти, -зу— 
обвозить, обвезти. 

Обволікати, обволокти,-лочу— 
обволакивать, обволочить 

Обволбження—увлажненве. 
Обволочуватися,обволочитися, 

-чуСЯ—кончить бороновать. 
Обворожувати, обворожйти — 

обвораживать, обворожить, 
околдовать. 

Обганяти, обігнати* сбЖену— 
І) обгонять, обогнать; 2) от- 
гонять, отогнать; -СЯ (ВІД 
чого, чою) — отгонять, ото¬ 
гнать от себя 

Обгиджувати, -ся, обгидити, 
-СЯ,, -джуся—обгидиться. 

Обгинати, обігнути — огпбать, | 
обогнуть, 

Обглядати, см. Оглядати* 
Обговбрювати, -рюю, обговори¬ 

ти, -рю—1) обговаривать, об¬ 
говорить; 2) обсуждйть, об- 
судить. 

Обгбвтувати, обгбвтати—І) ус¬ 
мирять, приучать; 2) об’ез- 
жать, об'ездцхь (лошадь); 
-СЯ—осваиватьйя, освоиться, 
попривикнуть, свикнуться. 

Обгодовувати, обгодувати — 
обкармливать, обкормить 

Обголіти — 1) обважиться; 2) 
обедветь, обнишать. 

Обголювати, -люю, обголити, 
-лю, -лиш—1) обважать, об¬ 
важить; 2) обривать, обрить; 
3) обобрать 

Обгбнити, см. Обганяти. 
Обгорілий—обгорельїй. 
Обгоріти, см. Обгоряти. 

Обгорйда—ограда, пали сад. 
Обгорбджувати, -джую, обго- 

родйти, -джу^—огораживать, 
огородить, 

Обгорйдяний—огороженний 
Обгортати, обгорнути — 1/ об- 

но рач и вать, об верти вать, об¬ 
мотать, укрить кругом; 2) 
окучивать, окучить (расте- 
нии); 3) обкладнвать, окру- 
жить, облегать, -лечь, обнять. 

ОФгйртач—1) окучник; 2) оку- 
чпвагощий. 

Обгортка — 1) обложна; 2) *об- 
вертка. 

Обгортний—оберточншй 
Обгоряти, -ряю, обгоріти, -рк> 

—обгорать, обогреть. 
Обігравати, -граю, обіграти— 

оби тривать, о би грать 
Обгризати,-заю, обгризти, -зу- 

1) обгризать, обгризть,обгло- 
дать; 2) отгризать, отгризть. 

Обгрібати, -баю, обгребти,-бу 
—огребать, огресть 

Обгублюватися, -люся, обгуби- 
тися, -блюся, 3 л. мн. -блять- 
СЯ— растерять 

Обгуджувати, -джую, обгуди¬ 
ти, -джу—обаивать, обаятьг 
очернить. 

Обгуркувати, -кую, обгуркати, 
-каю — околачивать, обсту- 
кивать, оббить 

Обдарбвувати, -вую, обдарува¬ 
ти, -рую*—одарять, одарить 

Обдемкуватий—полньїй. 
Обдзьобувати, обдзьобатии об- 

дзюбати — обклевивать, об- 
КЛ вВЛТЬ - 

Обдивлятися, обдивитися — ос- 
метри вать,' осм отреть. 

Обдимати, -маю, обдути, обід- 
му м -обдую -1) пучить, вспу- 
ч и вать, вздувать, вздуть, 2> 
сдувать, сдуть 
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Обдир&ти, -раю, обдерти, обі¬ 
драти, -ідру,-деру—обдирать 
ободрать; -ся — оборваться, 
обнашиваться, обноситься. 

Обділювати, обділяти, обді¬ 
лити—1) наделять, раздеяить; 
2) обделять, обделить. 

Обдряпувати, -пую, обдряпа¬ 
ти, -паю — 1) оцарапьівать, 
оцарапать; 2> обдирать, обо* 

Обдур, -ру—обман. [драть. 
Обезвічувати, обезвічити—изу- 

вечивать, пзувечпть. 
Обезглуздити, -жджу—лишить 

рассудка. [ошалеть. 
Обезглуздіти, -дію—оглупеть, 
Обезголбвити—1) обезглавить; 

2) вад урить голову» 
Обезголовіти — 1) растеряться; 

2) потерять голову. 
Обезлюдити, -джу, -диш—обез¬ 

людить. 
Обезлюдіти, -дію—обезлюдеть. 
Оберега—1) предохранение; 2) 

предосторожность» 
Обережний—осторожньлй. 
Обережно, нар.—осторожно. 
Оберем, -му и оберемок, -мка— 
охапка. Взяти на 0» — взять 
в охааку. 

Оберігати, -гаю, оберегти, -жу 
—оберегать, оберечь; -СЯ— 
боречься, остерегаться. 

Обернений, обернутий — 1) об¬ 

куться; 2) возврасцаться, 
-титься; 3) обойтись, из~ 
вернуться. Малими грішми 
о.—взворачиваться с мальшп 
деиьгами. Обернувся ДО йбго 
—обратилея к нему. 

Обертом, нар. — круговраща* 
тельно, кругом. Голова о 
іде—голова кругом идет. 

Об'єдиувальн ий—об'единитель 
нмй. 

Обжаловувати, обжалувати (ще) 
—подавать жалобу на чт^, 
обжаловать 

Обжарювати, обжарити—обжа- 
рпвать, обжарить. 

Обжерливий—прожорлттвьій, 
Обживати, -ся, -ваю,-ся,обжи¬ 
ти, -ся, -ву, -ся—обживать, 
-ся, обжить, -ся. 

Обжидати, обіждати (нак6го>— 
поджидать, подождать 

Обжинати, обжати, обіжну— 
обжинать, обжать. 

Обжинки, -нок м -нкїв—обзкатьо 
0 бжира—обжора. 
Обжирати, обжерти, -жеру—об¬ 
жирать, обожрать, об’есть, 

Обзсленкуватий—зеленоватьій 
Обзиватися, обізватися, -звуся, 

(до кбго)—І) отзьіваться, от* 
кликнуться; 2) заговорить 
с кем. 

Обзирати, обізріти, -рю — об о 
ращенньїй; 2) повороченньїіі. 

Обертання—1) поворачиванпе, 
оборачпваипе; 2) превраще- 
ние. О. Дрббу—превращепие 
дроби. 

Обертати, обернути — 1) поки* 
рачивать, оборотпть. 2) ире- 
вращать, превратпть. В ніщо 
о.—обратпть ни во-что. О. 
кота хвостбм— (туточпо) пе- 
рейтп от защитьі кнападенпю. 
-ся—1) оборачпваться, огля- 

зревать, -зреть, осматрпвать. 
Обзначати, обзначити — отме* 
чивать, отметпгь. 

Обзолотйти—1) озолотить; 2 • 

Обидва,-двох—оба. [обогатить. 
Обидві, -двох—обе. 
Обидвоє—оба, обе. 
Ооиденкою, нар.—за день. 
Обиденний — одводневшлй. О. 

виріб—одноднев, вьіработка. 
Обидень * нар,—на день, за день 
Обидний—обидчиь* 
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Обирати, см. Оббирати. 
Обихвіст, -хвоста — прохвост. 
Обйчай, -чаш, см. Звичай. 
Обичайка обод, на которнй 

натягиваетея сито, решето, 
бубеп. 

Обичайшій—обьгкновеишдй. 
Обіг, -гу—1) оборот; 2) обра- 
щенпе, диркуляїщя. 

Обігати, обігти, *біжу—1) об- 
бегать, оббежать вокруг; 2) 
циркуляр овать. 

Обігнати, см. Обганянь 
Обігнути, г.и. Обгинати, 
Обіграти, см, Обгравати. 
Обігрівати, обігріти—обогре- 

вать, обогреть. 
Обід, р. ббоду—обод. 
Обід, -біду—обед. В обіди—а) 

в полдеяь; б) в обеденное 
время. 

Обідання—обеданде. 
Обіддя —ободья. 
Обідець, -дця — І) ободок; 2). 
кольцо, колечко; 3) ум, от 
обід. 

06і[и]дний—обидннй. 
Обідній — обеденннй. Обідня 
пора—обеденное время. 

Обідніти, -нііо—обеднеть. 
Обідранець, -нця — оборванед. 
Обідрати, см. Обдирати. 
Обіжник, -ка—циркуляр. 4 
Обіжно, пар.—циркулярно. 
Обізватися, см. Обзиватисяг 
ОбІздріти—обозреть. 
Обізнавати, обізвати — озна- 
комліь, узнавать, зазнать. 

Обійга (неснл.)—оба. ! 
Обіймати, обійняти и обняти 

— 1) обнимать, обнять; 2) 
охвативать; охватпть. О бій- , 
Няти посаду — занять доляс- 

Обійми, -мів—об'ятпя, [нооть. 
Обіймиїце—обхват.. 
Обійстя, -СТЯ—усадьба. 

Ук|ї.*рос. слоца. А. Піиопоькаіі’-Зї 

Обійти—обойтп. Це мене обій- 
шлб—ато меня задело, резко 
косоулось. 

Обік, пар.—рядом, возле. 
Обік ласти, см. Обкладати. 
Обікрасти, см. Обкрадати. 
Обілляти, облити—облить. 
Обіпрати^ см. Обпирати. 
Обірвати, см. Обривати* 
Обірок, -рку—брак, негодное. 
Обіруч, пар, — обеими рз^камн. 
Обісіти—очертетд, 
Обісмі л юватися, обісмі литися 

—осмелпваться, осмелитіся. 
ОбІснути — заснуть, подоспать; 
погрузиться в сон. 

ОбІссати— обсосать, 
Обісхнупги, см. Обсихати. 
Обітниця, -Ці—обещаняе, обет. 
ОбІ[й]хідка—1) обнход; 2) теву- 
щкй расход, 

Обі[и]хідливий-обходіїтельньгй. 
Обіхідність — обнход, ЦОТреб- 
ность. 

Обіхідчастий—(о дворе, пястрсй- 
ке) неогороясеншлй. 

Обіходити, -джу, обійти — об* 
ходить, обойти; -ся — 1) об¬ 
ходиться, довольствоваться; 
2) обращаться (о кем). 

Обіцянка—1) обещанпе; 2} об- 
надеживапие; 8) посул. 

Обіцяти, -цяю—І) обеїцать; 2} 
обнадеживать; -ся—обещать. 

Об'їдати, об'їсти — об’едать, 
об*есть. 

Об'їжджати, -джаю, об'їхати— 
об’езжать* об#ехать. 

0б'їзнйк,-ка—об’ездчик. 
Обкалатати—обколотить. 
Обк(р)апувати, -пую, обк(р)а- 
пати, -паю—закапнвать, за¬ 
капать. 

Обквацюватнся,-цююся и обква* 
цятися -цююся—испачкать- 
сл, відмагаться. 
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Обквітчувати, -чую.обквітчати, 
•чаю, -чаєш—убирать, убрать 
дветааш. 

Обкидати, обкйнути — отки- 
ди вагь, отки иуть, очищать, 
очистить; “СЯ — откидшвать, 
отки дать от себя. Діла не 
О-сшся—деда не обереться. 

Обкйдувати, -дую, обкидати, 
•даю — 1) обкпдивать, обки¬ 
дать; 2) забрасьівать, -бросать. 

Обкисати, обкйсиути—окисать, 
окиснуть. 

Обклад, -ду —(лед.) дифтерит. 
Обкладати, обкласти—обклади- 

Вать, обложить 
Обкладинка—рбложка. 
Обковання—оковка. 
Обковування—оковьташіе. 
Обковувати, -вую, обкувати, 

«кую—-оповивать, оковать. 
Обколупувати! -пую, обколу¬ 

пати» -паю — облушшвать, 
обковирять. [(дерево),1 

Обкорувати—очистить от кори 
Обкбшувати, обкосити—окашп- 

вать» окосить. 
Обкрадати»' обкрасти и обікра¬ 
ли — обокрадьшать, обо- 
красть, обворовать. 

Обкремсати! -мшу—окромрать, 
обрубать» отесать. 

Обкурювати, обкурити—окурп- 
вать, окурить. 

Обкутувати, обкутати—окути- 
вать, окутать. 

Обкушувати, -шую, обкусати, 
-саю—обкусивать, обкусать. 

Облав» *ву—облава. [дибо. 
Облава—то ява» опру жаюїдая что- 
Облавок ,-вку—борт, фальшборт. 
Облавом, пар.—сдлошяой мас* 

сой. . 
Облагоджувати, -джую, обла¬ 

годити , -джу, -дищ—попра¬ 
влять, починать. 

Облада—1) ведвижимое дмутс- 
ствб, пмение; 2) владенпе. 

Обладовувати, -вую, обпаду- 
вати, -дую — приготовлять, 
приготовить, снарядпть. 

Обладувати, -дую — владеть, 
обпадать. 

ОблаЗ, -зу—стремнпва, крутиз¬ 
на, обривистая скала, обрив. 

Облазити, -жу, -зиш, облізти, 
•зу—1) облезать, облезть; 2) 
шелушнться, 

Облазнювати, -нюю, облазйи- 
: ти, *ню—одуратпвать, -чить. 
Обламувати, -мую, обламати, 

-маю—обламьівать, обломать. 
Облапування—1) ощупьіванпе; 

2) охватьшание. 
Облапувати, -пую, облапати, 

.п аю—ощупнвать, ощупать. 
Облатування—починка одежди. 
Облатувати» -тую, облатати, 

«таю—класть, попожить за¬ 
плати, починать. Облатати 

, ббки—отколотпть. 
Облаювати, -лаюю, облаяти, 

•лаю—обругивать, обругать. 
Об лежу вати, -жую, облежати, 

•Жу-лежать, пролежать доль- 
ше, чем следует. 

Облекшувати, -ую, облекшити, 
-ту — облегчать, .облегчпть. 

Облесливий—дьстивьій, запскп- 
вающніі. 

Облесливість—льстивость. 
Облесник, -ка—льстец, подха- 
лим. 

Облесність, см. Облесливість. 
Облетіти, -лечу—1) облетять, 

облететь (вокруг), обежать; 
обсипаться. 

Облещувати, -щую, облестити, 
-щу— оСольщать, прельща'!1’. 
тгр ель стігть. . 

Обливати, -ваю, облити, ооляю 
ді обіллю—обливать, облай.. 

Облягувати—Обляпувати 

Облйгувати, -г>ю, облигати, 
-гаю—обманивать, обмануть. 

Облизень, -ЗНЯ—Обяизивание. 
Піймати, вхопити, з’їсти 66- 
дязня—пояучпть отказ, по- 
терпеть веудачу. Дати 66* 
ЛИЗНЯ—отказать кому. 

Облизувати, -зую, облизати, 
.)Ку — обїшзивать, облизать. 
Облизати макогін — потер- 
петь неудачу. 

Облинати, облйнуги-обяетать, 
облететь. 

Облипати, облйіз(ну)ти — обли¬ 
пать, облипнуть. 

Облихослбвлювати, -люю, обли¬ 
хословити, -влю — очернить, 
озлословить. 

Обличковий—облидованнтлй. 
Обличковувати,-вую, обличку¬ 

вати , -кую — облицевивать, 
облндевать. 

Обличкування—о бшщовка. 
Обличчя—лидо. 
Облишати» -аю, облишити,-шу 

■— 1) оставлять, оставить, 
Сросать^ броспть; 2) з чим 
—перестать пметь дело. 

Обліг, «бгу—1) давно не пахан- 
ітое поле. Лежати о-гом — 
Онть заброшенньш. 2) це лина; 

.3) ваклонное поле. 
Облік, -ку—учет. 
Обліковувати,, -вую, облікуна- 
ТИ,-кую—учитьівать, у честь. 

Обліплювання — облеплпванне, 
• оклеввание, ^ г 
Обліплювати, -плюю, обліпи* 
ти, -пл ю —облеплять, оклепть. 

Облісся, -сся—подлесье. 
Облітувати, облітати—обдети- 
Вать? облетать. 

Облічувати, -чую, облічити, -чу 
—сосчитивать, с^есть,^ со- 
считать;-ся—1) рассчитаться; 
2) просчитаться. • 

Облога—осада. 
Облоговий—1) осадний: 2) по- 

всемйстний. 
Обложенець,-нця -осаждешшй. 
Обложити» -жу, обік ласти, -ду 

—обложить, осадить. 
Обломлювати, -люю, обломити, 

-МЛЮ—обломать, сломать. 
; Облуда — 1) дицемерие, при- 

творство; 2) обманчивий вид. 
Облудний — дпцемерний, при* 

твориш & 
Облудник, -ка—лтшемер, при- 

творщик. 
і Облузувати, -зую, облузати, 

-заю—1) (о с&и^ікат) телу- 
пшть; 2) обгризать, обгршзть. 

Облук—1) согнутий прут, ду- 
га} 2) пука содла. 

Облуплений—обрдраннтлй. Зна¬ 
ють, як облупленого (кого)— 
превосходно зналзт, еасквозь 
зидят. . 

Облуплювати, -плюю, облупи¬ 
ти, -ПЛЮ—І) обдирать, обо- 
драть, очистить; 2) обобрать, 
ограбить; 3) обва;хить. 

! Облупувати, -пую, облупати, 
-паю — обковиривать, обко¬ 
вирять, отризать, отбнвать; 
-Ся—отпадать, стиасть. 

Облюбйти, -блю—вибрать, об* 
•дюбовать, пзбирать. # г 

Облягати, -гаю, облягти, -ля¬ 
жу—і) кругом чого — расдо- 

, дожиться (вокруг чего); 2) 
1 що—о кружать, окружить, Н*ч 

о-гає—спускается ночь. Хма¬ 
рами небо обляглб—вебо по¬ 
крилось іучаич. _ 

Облямівка — кайма, обшивка. 
Облямбвуватн, облямувати 
обрамлять» окаймить. ^ 

Обляпувати, -пую, обляпати- 
*-паю—забршзгивать^ забрив 
гать, обрнзгать. 

*. 
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Обмазувати, -зую, обмазати, 
-жу — 1) обмазивать, обма¬ 
зать; 2) пачкать, вьшачкать. 

0&палкувато? обмаль, нар.-^ма- 
ловато. 

Обмальбвувати, -вую, обмалю¬ 
вати^ -люю—1) ократпдать,; 
окрасить; 2) обрисовьшать, 
обри совать. 

Обманювати, -нюю, обманити, 
-ню—обманьшать, обмануть. 

Обпарювати, -рюю, обмарити, 
*рю — обморачивать, обморо¬ 
чить (кого). 

Обмаслювати, обмаслити» об- 
масльбнити — обмасливать, 
обмаслить, помає лить. 

Сомах» -ху—обхват. 
Обмахало—опахало, веер. 
Обмацати».см. Обмацувати. 
Обмацки, кар. — ощупью, на- 

ощупь. 
Обмацування—ощуїшваїше. 
Обмацувати» -цую, обмацати, 

-цаю—ощудшвать, ощупать. 
Обмащувати» -щую, обмасти¬ 
ти» -щу (кого, що) — обма- 
зьівать, обмазать. 

О бмежений—о гранй ченвьш. 
Обмеження—ограничение. 
Обмежувати» -жую, обмежити, 

-ЖУ—1) обмежовьшать, обме¬ 
лювать; 2) оераничивать, ог- 
равичнть. 

Обмерлий—обмерший. 
Обмертвіти—лишиться созна- 
дин, обмереть. 

Обмерти, см• Обмирати. 
Обмести, см. Обмітати. 
Обметиця, -ці—1) остаткп му¬ 
ки на жерновах. Ухопив,* як 
собака о-ці — потердед не- 
удачу. 2) кайма. 

ОбмилитисяГ -ляюся, обмили¬ 
тися, -люся, -лишея—ОШИ- 
баться. ошпбиться. 

Обминати, -наю, обминути, -ку 
—1) обходить, обойти; 2) КО¬ 
ГО — избегать кого, укло¬ 
няться от кого. 

Обмирання—летаргия. 
Обмирати, -раю» обмерти, обі¬ 
мру—1) обмирать, обмереть; 
впадать, впасть в летаргию; 
2) впадать, впасть в обморок 

Обмйчувати» -чую, обмйтити, 
-чу — обложить таможевяоіі 
пощлинрй. 

О бмівний—клеветн ический. 
Обмівник» -Ка—клеветник. 
Обміжннй—межевоіі. [са 
Обміжок, -жка—межевая поло- 
Обміна» см. Відміна. 
Обмінок, см. Відмінок. 
Обмінювати» -нюю, обмінити, 

*ню — 1) обменпвать, обме- 
нпть; 2) переменить. [ниє 

Обмір, -міру — Обмер, цзмере* 
Обмірковувати, -вую, обмірку¬ 
вати» -кую—1) обдумьівать, 
обдумать; 2) обсуждать, об- 
судить; -СЯ—рас судить, об- 
оудить, раз мислить. 

Обмірювати, -рюю и обміряти, 
-ряю» обміряти, -ряю—і) П3‘ 
мерять, измерить; 2) обме* 
ривать, обмерпть. 

Обмітати, -таю, обмести, -ту— 
обметать, обместь. 

Обмішувати, -шую» обмішати, 
-шаю—взмешпвать, замешп* 
вать, мешать, замешать. 

Обмбва—оговори наговор. 
Обмовляти, -дню, обмбвіїти, 

-ВЛіо (кого) — наговаривать. 
наговорить (накого).[яотьбьі 

Обмолбт, -ту — окончанпе мо- 
вбмалбчувати, -чую, обмолоти¬ 
ти, -чу—обмолачцвать, обмо¬ 
лотить. 

Облюрбзитися, -жуся—заанде- 
веть, обдеденеть. 
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Обяорок, *оку, обморбка, -ки— \ 
туман (в годове), забьітье. 

Обморбчуватй» -чую, обморбчи- , 
'ТИ, -чу— одурять, одурить, 
/двшпть созв&ввя. 

Обмоскалювати, -люю» обмо- 
Чкалити, -лю—обрусять, об- 
русить. 

ОбмОтувати, -тую, обмотати, 
.-таю—обматмвать, обмотать. 

ОбмОчувати» -чую, обмочити, 
•Чу — обмачивать, обмочпть; 
•СЯ — замачиваться, замо¬ 
читься. 

ОбмОщувати,-щую, обмостити, 
-щу (ЩО, КОГО) — обкла- 
дьівать, обложить (чем). 

Обмурзаний, см. Замурзаний. 
Обмуровувати,-ровую, обмуру¬ 

вати, -рую (що)—обводить, 
обвести каменной стеноЙ; 
-ся-ограждаться, оградиться. 

Об натужувати, -жую, обнату- 
жити, -жу—обремепать, об- 
ремеїгить, отягощать, отяго* 
тить. 

Обнйкувати, -кую, обникати, 
-каю—обходить, обойти, вез* 
де загдядьіваж 

Обніжжя—ножки стола, стула. 
Обніжок, *жка—1)сл. Обміжок; 

2) перекладини между нож- 
Ками (стола нлл стула). 

Обнімчувати, -чую, обнімчити, 
*Яу—онемечлвать, овсмечить. 

Обнова—обновка. 
ОбнОвець, -вця— первнй снег. 
Обносити, -шу, обнести, -не¬ 
су—і) обносить, обнести; 2) 
злословить, окдоветать. 

Обночовуватн, -вую, обкочува¬ 
ти, -чую — переночевнвать, 
переночовать; -ся —ставать, 
стать на иочлег. 

Обибшувати, -шую, ебноейти, 
-Шу — 1) обнашпвать, обно- 

Обморок—обпарювати 

сить; 2) обривать, оборвать 
(фрукти); -ся-обнашнваться. 
обноситься. 

Обобічний— 1) двустороннии., 
2) находящийся по обеим 
сторонам реки. 

Обов'язаний—обязавний. 
Обов'язковий—обязательньїй. 
0б6в’яз0к,-зку—обязательство, 

обязанность, долг. 
Обов’язувати, -зую, обов'яза- 
Ти, -Жу—обязивать обязать; 
-ся—обязьіваться, ббязаться* 

Оббє, обох, обом, обома—оба. 
Оббз, -зу—лагерь, стан, 
Оббзний (стар.) — заведнваю- 
щвй обозом н артилдерпей. 

ОбоЙко—ум. от обос* 
Оболбна—1) оболочка;2) окон- 

ное стекло; 3) дверцьі карети. 
Оболбнь» -ни — низмепное Ду- 

говое простраяство. 
О бо п і л ь н ий—обоюдпий 
Обопільність—обогодность. 
Обопільно, пар.—обоюдво, 
Оббра—загой (для скота). 
Обороватий— круговпдвьш. 
Оборбна, -ни--защпта, оборона 
Оборбнець, -нця, оборбнник. 

-на — защптнпк, заступник* 
адвокат. 

Оборонний—защитительний. 
Обороняти, -няю, оборонити, 

г -ню (кого, що и кого, чого) — 
защшцать, защнтить; *ся 
защпщаться, оащитпться. 

Оборбтність—изворотлввость. 
Оборудка—сделка. 
Оббрювати,-рюю, оборати, -рю 

—вспахпвать, вспахать во- 
круг; -СЯ—окончить запашку 

Оббчини, -чин—боковнкіг. 
Обпалювати, -люю, обпалити, 

*лк)—обжлгать, обжечь. 
Обпарювати, -рюю, обпарити, 

-рю—одарпвать, опарить. 



Обпасати—Обраховувати 

Оопасати, -саю, обпасти, -су— 
вьшасьівать, випасать. 

Обпаскуджувати, -джую, обпа¬ 
скудити, -джу — о□ ач кивать, 
опачкать, загадить. 

О опатрювати,-рюю, обпатрати, 
-раю — ощипмвать (обварив 
кипятком). 

О оперізувати, -зую, об перезати, 
-жу (КОГО)—ОПОЯСЬ1Вать,ОПОЯ' 
сать, обмативать, обмотать 
(кого). 

Обпинати, -наю, обіпнути и 
обіп'ясти, -пну (що)—ПЯЛПТЬ, 
напалить, обтягивать, обтя- 
путь, надавать, надеть (оде- 
жу); -СЯ — покриваться, по* 
криться. 

Обпир&ти,-раю, обіпрати,-перу 
—обстпрьівать, обстирать. 

Обпиратися и обіпертися, обі¬ 
пруся, -решся — оиираться, 
опереться, уппраться, у пе¬ 
реться. 

Обпитати—опроспть. 
Обпікати, -каю, обпекти, -чу 

—обжигать, обжечь, 
Обплескувати, -кую, обплеска¬ 
ти,-щу— 1) похлопшвать, по¬ 
тре пать рукою; 2) окдеие- 
тать, оговорить. 

Обпливати, -ваш, обпливтй и 
обплисти, -лаву— опливать, 
оплнть. 

Обплітати, -таю, обплести, 
-плету, проии вр. -плів, -пле¬ 
ла — 1) оплетать, оплести; 2) 
огораживатц огородить* 3) 
обвивать, обвить. 

Обплутувати, -тую, обплутати, 
-таю ■— ооутивать, опутать, 
обвивать, обвить; -ся — об¬ 
виваться, обвиться (яокруг). 

Обплямбвувати, -вую, обпляму- 
вати, -мую, обплямити, -млю 
—запятпшвать, запятиать* 

Обпоганювати, -нкжн, обпога- 
нити, -ню, -иш—осквернять, 
осквернить, обгадить; -ся— 
обгаживаться, оскверниться. 

Обполіскувати, -кую, обполо 
скати, -щу — ополаскивать, 
ополоскать; -ся—обмиваться, 
обмиться сяегка. 

Обпблювати, -люю, обполати, 
-лю—опадивать, ополоть. 

Обраббвання—ограбление. 
Обраббвувати, -вую, обрабува¬ 

ти, -бую—грабить, ограбить. 
Обрада — обсуждешш, совещи- 
ние. 

Обраджувати, -джую, обрадити, 
-джу — совещаться, посове- 
щаться, обсудить. 

Обрадіти -обрадоваться. 
Ображати, -жаю, образити, 

-жу—оскорблять, оскорбить; 
-ся (чим, на що) — оскор- 
бяяться, оскорбиться, обп- 
жаться, обпдеться. . 

Образ, -зу—1) пзображеное; 2) 
картпва; 3) образ, вкона; 4) 
образ, подобие; б) лицо. [да. 

Обріза, -зи—оскорбленпе, обгі- 
Образливий — 1) осворбитель- 

пий; 2) обидчивьій. 
Образливість, -вости—1)оскор- 
мптельиосиЬ; 2) обидчавость. 

Образник,-кат, сж Божник. [ні.гй* 
Образотворчий — изобразитель- 
Обранець, -нця — избранвпк. 
Обрання—избрание. 4 
Обранювати, -тою, обранітц 

-ню—ранить, поранить. 
Обратися—найтись. 
Обратбвувати, -вую, обратувп- 
ти, -тую — спасать, опасти, 
набавить. 

обрахбвувати, -вую, обрахува¬ 
ти, -рахую—1) рассчитьівагь, 
сосчитивать, -тать, ш*ічис- 
лпть; 2) обдумивать, -мать. 

оиа Обрезклий—Обсв і чувати 

Збрезклнй —одухший, обрюзг- 
лиіі. 

Обривати, обірвати—обривать* || 
оборвать; -СЯ—оборваться. 

Обрйда, -ди, обридливість, 
-ВОСТИ—отвращеаие, омерзе- 
вие, гадость. 

Обридати, -даю, обриднути, -ну 
—вадоедать, падоесть. 

Обрйдження — пренебрежение. 
Обридливий, обридлий, обрид-. 
вий—-1) надоедливиЙ; 2) про¬ 
тазан п. 

Обрис, -су—силузт. ! 
Обриштбвувати, -вую, обриш¬ 

тувати, -тую — обставлять, 
обставить десами (здание при 
постройке). О. гарматами 
—обставлять, обставить, во- 
оружить пушками. 

Обрідкуватий—редковатий. 
Обрізай, -на—обрез&нвое, уко- 

рочевное ружье. 
Обрізний—обрезаой. 
Обрізок, *зка—обрезок. 
Обрій, -рію—горизонт. 
Обрік, -року—1) обет; 2) овес 

с рубленвой соломой для 
корма лошадей. 

Обрікати, -каю, обректй, -речу 
— 1) обещать, пообещать; 2) 
проговорить; 3) признать. 
Вже Й на смерть її обрікли 
*— призвали, что она умрет. 
-ся—давать, дать обет. 

Обробити, Обробляти—обраба- 
тьівать, обработать, отдели- 
вать, отделать; -СЯ—оканчп- 
вать, -чить рабстві. [ботка. 

Обробіток и оброблення—обра- 
Обрбблювання—обделка, обра- 

бативанае. 
Обрбджуватися, -уюся, оброди¬ 
тися, -ДЖуСЯ, -ДИШСЯ — ро¬ 
дить, породить. 

Сороковий—ходовий (конь). 

Оброслий—обросший. 
Обрбсть, -ти—побегп. 
Обрбть, -ти—недоуздок. 
Обруб, -бу —отру б, у часток. 
Обрублювати, -люю, обрубнти, 

-блю — обрублпвать, обру- 
бить, подрубпть. 

Обрубувати, -бую, обрубати, 
-баю—1) обрубать, обрубать; 
2) криницю — вставпть сруб 
в роднпк. 

Обрунюватися, -нююся, обру- 
питися, -нюся — (о раєм,) 
распускаться, распустдться, 
раскустаться. 

ОбруС, -са—скатерть. 
Обрусйти,-шу, -сиш-обруснть. 
Обручка, -ки — 1) кольцо; 2> 

брасдет; 3) ошейник. 
Обрушати, -шаю, обрушйти, 

-шу—разрушать, потрясать, 
потрясти, поколебать. 

Обряджати, -джаю, обрядити, 
-джу (кого)—сааряжать, сна- 
рядпть (кого). 0. покійника — 
обмивать в одввать покой* 
вика. 

Обрямбвувати, -вую, обрямува- 
ти—вставлять, взять в рамки. 

Обрятбвувати, -вую, обряту* 
вати, -тую—спасать, спасти, 
оборонять, оборонить, 

Обсада—1) замещеппе доджно- 
стей, мест; 2) жп вая пзгородь. 

Обсаджувати, -джую, обсадити, 
-джу — 1) обсоживать, обса¬ 
дить; 2) КИМ що—заметать, 
замостить (людьми места);-ся 
— окружать, окружить сео;;, 
посадить вохруг своя. 

Обсапувати, -пую, обсапати, 
-Паю — опадивать, ополоть. 
окучдвать, окупить. 

Обсвічувати, -чую, -чуєш, ои- 
СВІТИТИ, -чу, -тиш — осве- 
щать, осветпть. 
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Обселяти, -ляю, обселмти, -лю 
—поселять, поселить; -ся— 
1) заселяться, заселиться; 2) 
селиться, поселяться, посе¬ 
литься, ^ [вать. 

©бсилкувати, -кую —изпаспло- 
Обсипати,-паю, обсйпати^-плю, 

-плеш—осипать, осипать. 
Обсисати, -саю, обіссати, -ссу 

—Обсасьівать, обсосать. 
Обсихати, обсохнути, обісхну- 

ти—обсихать, обсохнуть. 
Обсівати, -ваю, обсіяти, -сію— 

1) обсевать, обсеять; 2) об- 
сьш&ть, обсипать. 

Обсідати, -даю, обсісти, -сяду 
(КОГО, що)—1) обседать, об- 
сесть; 2) -нападать, напасть, 
теепить со всехсторон. Важ¬ 
кі думи обсіли голову—голо¬ 
ва пОлна тяжеднх мислей. 

Обсікати, -каю» обсікти, -чу, 
-чеш—обсекать, обсечь. 

Обсікатися,-каюся, обсіктися, 
-чуся—1) обсекаться, обсечь- 
ся; 2) лишиться всего, Кін і 
обсіклися — лошадп оббили 
ноги. 

Обсіпувати, -пую, обсіпати, 
-лаю — обдергявать, обдер- 

Обсіч, иар.—сразу, вдруг. [гать. 
Обсіюватися, -ююся, обсіяти¬ 

ся, -сіюся — 1) оканчивать, 
окоичпть сеявие; 2), обси¬ 
паться, обсипаться вокруг. 

Обскочувати, -чую, обскАчити, 
-чу—1) окружать, о кружать; 
2) отставать, отскочить. 

Обскубувати, -бую, обскубати, 
-баю, обскубти, -бу, -беш, 
З •*. лен. -буть — 1) ощішн- 
вать, ощипать; 2) обривать, 
оборвать; -СЯ — (о п типах), 
рас правлять перья клювом, 
чиститься. [ниє* 

Обслуговування — обеяужива- 

Обслугйвувати, -вую, обслугу¬ 
вати, -гую — обслужи вать. 
обслужить. 

Обслужнйй— обслужи вающіиі. 
Обслухувати, обслухати — ви* 

спушивать, вислуюать. 
і Обсмажувати, -жую, обсмажи¬ 

ти, -жу — обжаривать, -рить. 
Обсмалювати, -люю, обсмалити, 

-ЛЮ-г-Опалять, опалнть; -ся — 
опаляться, опалиться. 

Обсмикувати, -кую, обсмикати, 
' -каю и обсмйчу, обсмикнути, 

-ну—обдергивать, обдергать. 
обдернуть; -СЯ—обдергивать- 
ся, обдернуться, оправиться. 

Обсмоктувати, -тую, обсмокта¬ 
ти, -кчу—обсаснвать, обсо- 

I ОбсмАлення—осмолка. [сать. 
Обсмблювати, -люїОуОбсмолйтн, 

-ЛЮ—о смали вать, осмолить; 
•СЯ—осмаливаться, -литься. 

І Обсорбмлювати, -люю, обсоро- 
мити, -млю — осрамдивать, 

Обсохлий—обсохши й.[осрамнть. 
Обставати, -стаю, обстати, -ну 

—1) обступать, обступить; 2) 
І за ким, за чим — заступать¬ 

ся, заступаться; 3) остаться. 
Обставина—обстоятельство. 
Обставляти, -ляю, обставити, 

-влю, обстановляти, -ляю, 
обстановнти, -влю—1) обстав¬ 
лять, обставить; 2) окружать, 
окружить; -ся — окружать, 
окружить себя. 

Обстилати, - лаю, обстелити,-лю 
—устилать, уетлать. 

Обстовпити, -ллю, -пиш — об' 
ставить ‘столбами. 

ОбстАювати, -тАюю, обстАяти, 
% -тАю (ЩО)—1) защищать, за- 
щптпть (что). О* Думку— 
щпщать мнвняе, придвряси- 
ваться взгляда. 2) за чим— 
пастаавать на чем* 
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Обстригати, -гаю, обстригти, 
•жу—остригать, остричь. 

Обстуджувати, -джую, обсту- 
дити, -ту— 1) обдувать, об- 
дуть; 2)остуживать,охладить. 

Обступати, -паю, обступити, 
-ПЛЮ—обступать, обступить, 
окружать, окружить. 

Обсувати, -ваю, обсуиути, -ну 
—обваливать, обвалить;-ся— 
осовмваться, осунуться, об- 
валиться. 

Обсуджувати,-джую, обсудити, 
-джу—судить, хаять, осудить. 

Обсудливий—любящий сплетви. 
Обсяг, -гу—об’єм. 
Обсяжний — 1) охватьшающпіі. 

2) (мат. о фтуре) ошісанвьпі. 
Обсягати, -гаю, обсягтй, -ну 

—охватшвать, охватить. 
Обтавати, -таю, обтанути, -ну 

—обтаивать, обтаять. 
Обтикати, -каю, обтикати, -чу 

—обтикать, обтикать. 
Обтинати, -наю, обтяти, обіт¬ 
ну — обрезииать, обрезать, 
обсекать, обсечь. 

ОбтинькАвувати, -новую, об- 
тинькувати, -кую-ошту кату- 
ривать, оштукатурить. 

Обтікати, -каю, обтекти, -течу 
— 1) обтекать, обтечь; 2} об- 
нимать, обнять. 

Обтіпувати, -пую, обтіпати, 
-паю — обтрепивать, -пать. 

Обтовчувати, -чую, обтовкти, 
•вчу — толочь, обтолочь. 

Обтбплюватися, -ююся, обтопи¬ 
тися ,-ПЛЮСЯ-окончпть топку. 

Обторганий—обтрепанний. 
Обточувати, -чую, обточити, 

-чу— 1) обтачивать> обточвті ; 
2) очищать, -стпть на решето. 

Обтріпувати, -пую, обтріпати, 
-паю — 1) отряхлвать, отрах- 
вуть; 2) отрепивать,отрепать. 

Обстригати—Обхлюпували 
---- 

ОбтрАщувати,-щую,ббтрощйти^ 
•щу—обламьівать, обломать. 

Обтрушувати, -шую, обтруси- 
ти,-шу-1) отряхивать,-нуть: 
2) обсипать^ обсипать. 

Обтулювати, -люю, обтулити, 
.дії, — і) плотво окути вать, 
окутать; 2) пообставлять(кру- 

Обтяж йор*—тяжеловато. (гом). 
Обтяжати, -жаю, обтяжити, 

-жу—отягощать, обременять» 
обременить. 

Обування—надевавпе обуви. 
Обувати, -ваю, обути, обую— 

надевать, надеть обувь, 
Обув’я, -в’я—обувь. 
Обуджати, -аю, обудити, -джу 

—будить, разбудить; -ся— 
просипаться, пробудиться. 

Обуза, “ЗИ—толпа. [доваиие. 
Обурення — возмущение, негс- 
0 бур ю вати, -рюю, обурити, 

-рю — 1) обруцпівать, обру- 
шпть; 2) возмутить, возбу- 
днть; -СЯ—1) -обрушиваться, 
обрушиться, повалиться; -> 
возмутиться, возяегодовать. 

0буття, -ття—обувь. 
Обушкик,-ка-кузвечвий молот. 
ООхаїчити — принарядить, уб¬ 

рать (избу). 
Обхарчовуватися,-уюся, обхар- 
чуватися — привикать, при¬ 
викнуть к харчам, ^ . 

ОЗхищати, -щаю, обхистити, 
- щу - о горажи пать, огородить. 

Обхід, -ходу—1) обхождвние 
обращение; 2) шествие, о) 

і празднованивг деремо ви я. 
Обхідчатий — неогороженньїіі. 
Обхітний — охотний, склониь- д. 
Обхлюпувати, -пую, обхлюпа¬ 
ти, -паш ^ обхлюпнути, -ну —- 
оплескпвать, оплеснуть, об- 
ризгать; -СЯ—оплсскиваться, 
обризгаться. 
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ОбхАдити,-джу, -диш—1) обхо¬ 
дить. О. свята—праздвовать, | 
собяюдать праздники, 2) ко¬ 
го—каеаться. Що це тебе об¬ 
ходить—почому ото теба ин* 
тересует. Це мене не оохб- 
дать—ато мена не касается. 
-СЯ (чим)—обходиться. 

Обходйти, -джу—ЯСХОДЙТЬ. 
Обхбплювати, -люк», обхопити, 

-плю—охватмвать, о хватить. 
Обхрйщувати. -щую, обхри-! 

стйти,-щу-окрещивать, окре- 
стить (везде); -ся — перекре- 
СТИТЬСЯ, 

Обцас, -су—каблук 
Обцвітати, -таю, обцаісти, -ту- 

зацветать, зацвеети. 
Обцвяховувати,-вую, обцвяху* 
вати, -хую—обивать,ь с^бить 
гвоздями. 

Обценьки,-ків « -ньок—кяещй. 
Обцілбвуватися, обцілуватися 

—целоваться, расцеловаться. | 
Община, -ки—оценка. 
0Очаровувати, -вую, обчарува- 
ти, -рую — окоддовмвать, < 
околдовать. 

©бчастбвувати, -вую, обчасту¬ 
вати (кого)—потчевать, по¬ 
ті отче в ать (кого). * [ской. 

Обчеськйй-обіцественньгй, мир- | 
Обчикрйжувати, -жую, обчи¬ 

крижити, -жу — обрезьівать, 
подрезать. 

Обчіпляти, -ляю (що чим)—об- 
вешать (что чем). 

Обчіркач, -ча—циркуль. 
©бчіркувати, -кую, обчеркати, 

-каю, обчеркнутн, -ну—очер- 
чивать, очертнть. 

Обчісувати,-сую, обчесати,-шу 
(кого)—обчесивать, расчеси- 
вать, расчесать. 

Обчухрати, -раю^—^^1) обдомать, 
очистять; 2) откояотить. 

Обшалювати—обшить доскамп. 
Обшар, -ру—1) пространство, 

алощадь; 2) круянос угодье. 
Обшарпанець ,-нця—оборванец. 
Обшарпати-оборвать, изорвать; 

-ся—оборватьса, обноситься, 
ободраться, 

Обшахраювати, -юю, обшахра- 
(Я)ти, -раю —смошеннпчать, 
обмотенничать. 

Обшивати, -ваю, обшити, -шию 
—1) обшивать, обшить; 2) по¬ 
кривать, покрьггь, обшить. 

Обшир, -ру—пространство. 
Обшкрябувати, -бую, обшкря¬ 

бати, -баю — обскребать, об- 
скресть. 

Обшмарбвувати, -вую, обшма- 
рувати, -рую — обмазвзнать, 
обмазать чем. 

Обшматбвувати, -вую, обшма¬ 
тувати, -тую — обривать, 
изорвать в куски. 

Обшпарювати, -рюю, обшпа¬ 
рити, -рю—обваривать, обва^- 
рить КЙДЯТКОМ. 

Обшукування — обискивание. 
Обшукувати, -кую, обшукати, 

-каю (то, кого) — 1) обьіски- 
вать, обнскать; 2) иекать, по¬ 
ет екать; 3) обманивать. -нуть. 

Об’юшувати, -шую, об’юшити, 
-шу — окровавдивать, окро- 

06'ява—об'явленая [вавить. 
Об’явка—1) сообщенпе, об’яшіе- 

ние, заявлеапе; 2) голос при 
балдотпровке; 3) повестка. 

Об’ЯВЛЙТИСЯ, -ЛЯЮСЯ, об'яви¬ 
тися! -ВЛОСЯ Г— 1) являться, 
явиться, появиться, обнару- 

^дситься; 2) представляться, 
представиться, явиться; 3) де- 
даться, сделаться явним. 

Обв'язувати, -зую, обв'язати, 
-жу — обвязивать, обвязать; 
-ся — обвязьіват^ся, -заться* 
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Овад, -да—овод. 
Овак, нар.—иначе. 
Овалашувати, -шую, овалаши- 
ти,-шу—оскоплять, ОСКОПИТЬ. 

Овва , межд.—зва, как-би не так. 
Овдовілий—овдовевший. 
Овес, р. вівса—овес. 
Овеча, -чати—ягненок, овечка. 
Овечачий—овечий. 
Овечник— хлев для овец. 
Овід, р. овода—овод. 
Овіювати, -вішю, овіяти, -вію 

—обвеипать, обвеять. 
Овощ, -щу—плод. 
Овощевий—фруктовий. 
Оврах, -ха—суслик. 
Овсі, бвсім, с.ч. Зовсім. 
Огар, -ра—обожженншй пень. 
Огер, ра, Аги[і]р.-рЯ— жеребец. 
Огида, -ди -- і) мерзость, га- 
дость; 2) отвращение, омер- 
зение; 3) противний человек. 

Огйджувати, -джую, о гидити, 
-ДЖУ~-1)загаживать, загадпть; 
2) опорочить, обесчеотить. 

Огидний—противний,, отвратн- 
тельиий, мерзкий, гнуеншіі. 

Огйднути, -ну, -неш*-оаости- 
леть, опротиветь. 

Огинатися (чого, від' чого) — 
уклоняться, от ви лизать. 

Огіркбвий—огуречний. 
Огірок, -рка—огурец. 
Оглав, -ву—1) уздечка, недо¬ 
уздок; 2) огяавление. 

Оглас, -су—1) возвещение, огла- 
шение; 2) опубликование; 3) 
возглас, крик. [оброд, 

Оглашенний—безумний, сума- 
ОгледІти, -джу, см. Оглядати* 
Оглухати, -хаю, оглух(ну)ти, 

-Ну—огяухать, оглохвуть. 
Огляд, -ду — осмотр, обзор, 

смотр. На о. дббрий — на 
взглад хорош. 

Оглядання—осматриванп^? 

Овад—Огороджувати 

Оглядати, -даю, оглядіти, -джу. 
оглянути — 1) осматривать 
осмотреть; 2) созерцать, ви- 
деть; -ся — 1) оглядьіваться, 
осмотреться; 2) подралсать. 
Робить та на його оглядаєть¬ 
ся — делает и ему подра- 
жает. 3) на КОГО—обращать* 
обратить внвманне, ежалн- 
ваться, сжалиться, снизойти. 
Оглянься на мене стару — 
сжалься вадо мной старой. 

Оглядач, -ча—осмотрщик. 
Оглядини,-дин—осмотр, осма- 

тривание имущества жениха 
или вевестм. 

Огневий—огневой. 
Огневиця,-ці (медик.)—горянка. 
Огненний^І) огненний; 2) пил- 
кий, горячий. (стрельний. 

Огнепальний — горючий, огне- 
Огнйна— искра. , 
Огнище—1) костер. В о. вки¬ 

нутися—вспи лить. 2)костри¬ 
ще; 3) очаг. Родинне о«—до*?, 
машний очаг. 

Огнянець, -нця—чорт. 
Огняниця, -ЦІ—светлячок, ива- 

вов червяк, 
Огбвтуватися, -туюся, оговта¬ 
тися, -таюся — осваиваться, 
освояться. 

Оголобля, -лі—оглобля. 
Оголошення—об'явленії е. # 
Оголбшувати, -шую, оголоси¬ 
ти, -шу—1) об’являть, об'я¬ 
вить, возвещать, возвестить; 
2) опубликовивать, опублл- 
ковать; 3) избирать, избрать 
(гол осо ван и ем); -СЯ—1) раз- 
даваться, роздаться; 2) бить 
об'явденним, об являться, об - 
явиться; 3) опубликоваться. 

ОгорЬджувати, -джую,огороди¬ 
ти, -джу, -диш — огоражи- 
вать, огородить. 



угородина—однако 

Огорбдннь, -НИ — ОВОЩЛ, ого- 

родньїе растениа. [еичать. 
Огородникувати, -кую—огород- 
Огорбжа, -жі—ограда, плетень, 

забор. 
Ограббвувати, -вую, ограбува¬ 
ти, -бую—грабнть, ограбвть. 

Огрівати, -ваю, огріти, -рію— 
согревать, обогреть. [лий, 

Огрійливий— согревающий, теп- 
Огрійливо, пар.—тепло. 
Огріх, -ху—погрешность. 
Огрядний—дородвнй. 
Огрядність, -ости—дородносїь. 
Огуда, -ди—хула, поношение. 
Огудиння—стелящиеся стебди 

овощей. 
Огуджу вати, -джую, огудити, 

-джу, -диш — охулить, осу¬ 
дить. 

Огузка, -ки — огузок, задняя 
нижняя часть чего-либо, 

Огурнйй—1) строптивьій, упор¬ 
ний, у прямий; 2) непривет- 
яивьій, несообщптельвьій. 

ОгурнІсть, -ности — 1) строп- 
* тивость, упорствр, у прям- 
ство; 2) несообщительность, 
неприветливость. 

Огурятися, -ряюся, огуритися, 
-рюся—упрамиться, заупря- 

Од, см. Від. (миться. 
Одал ь, пар. — вдали, п оодал ь 
Одвір, пар.—возле дверей. 
Одвірок, -рка—дверной косяк. 
Одволікати, -каю, одволіктй, 

-чу—оттягивать, откладьівать; 
-СЯ (з чим)—уклоняться, укло¬ 
ниться от чего. 

Одежа, -жі — одежда, одежа. 
Жалувати одежину—беречь 
платье. 

Оденок, -нка—стог сена. 
Одержу ва ний— полу чаемьій. 
Одержування — і) подучение; 

2) владение чем, обладание. 
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Одержувати, -жую, одержати, 
-Жу — полу чать, полу чи ть; 
-СЯ—получаться, получаться. 

Одзвичаюватнся, -ююся, одзвн 
чаїтися, -юся—отвнкать, от- 
вьіквуть, отучиться, 

Одзьббувати, -бую, одзьббати, 
-баю—оклевьівать, оклевать 

Один — один. 0. бдного, одніі 
одного—друг друга. Одні в 
ОДНО — не переставай. О-го 
разу—однаждьі. О-го ранку* 
вечора—однаждьі утром, ве- 
чером. Один дух — единоду- 
шие. Одне говбрить і гово¬ 
рить—все говорит и говорит. 
Що ти за один? — ято тьі 
за человек? 

Одйна, -ни—одиночество, уеди- 
нение. [дать. 

Одинадцятеро (соб.)—одиннад- 
Одиначка, -ки — едавственная 
дочь, одиночка. 

Одинець, -нця-І) одинственньпі 
син; 2) одиночка (кустарь). 

Одиниця—еди ни ца. 
Одиніцтво, -ва—одиночество. 
Одинюсінький — одинехонькиіі, 
Одкчавлювати, -юю, одичавіти, 

-влю—одпчать. [2) вдовеп. 
Одівець, -вця—1) одевающий; 
Одіво, -ва — одежда, одеяние. 
Одідйчення—унаследование. 
Одідйчувати, -чую, одідйчитич 

—васледовать, унаследовать. 
Одіжний — 1) к одежде отно- 

сяшвйся; 2) одетий, хорош • 
одетий; 3) хорошо оперен- 
ний, имеющий густую 
шерсть. 

Ч)діння—одеяние, одежда. 
Одн&к, нар.—однако. 
Однакий, однаковий—одивако- 

вий, та кой же самий. 
Однако, нар.—одпнаково, рав- 

но. Все однако — все равво. 
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Однаковість, -вости. — одина- 
, ковость, ТОЖЄСТВО. І 
Однаково, см* Однако. 
Однісінький—одияешенек. 
ОднобарвиЙ—одноцветний. 
Однобокий, •однобокуватий — 
односторонний. [ство. 

Одноборство, -ва — единобор- 
Одно вірний—єдино в ер ний. 
Однога, -ги—разветвление. 
Одногодки, •КЇВ—ровесники. 
Одноголбсний — единогласнии.; 
О дно державний —єдинодержав¬ 

ний. [ленник. І 
Однодумець, *мця~вдиномиш-" 
Однодумний — единомишлен- 
ний. [чиє. 

Одноженство, •ства—единобра- 
Одн оземець ,-мця—е диноземец, 
соотечественник. 

Однозбр, -ра—одноглазий, 
Однокрбвник, -ка — родствен- 

ник, єдинокровний. 
Одноличнїй—одного сорта, ви¬ 
да* рода. [ровеснпца. 

Однолітка, -Лй — однолетка, 
Одноманітний -—однообразний. 
Одноманітно, нар.—однообраз- 
Одномасний -одномастний. [яо. 
Одномовець, -вця—единоязич- 

ний, соотечественник. 
ОднобкиЙ—одноглазий. [ний. 
Однопрогінннй — однопродет- 
Однораз, нар. — сразу, * вдруг. 
Однораменннй — однопяечний. 
Одноріг, *рбга — 1) единорог; 

2) носорог. і 
Однорідний—однородншй. 
Однорук, -ка—однорукий. 
Однйруч, нар. — одноЙ рукой. 
Одноручка, -ки — однорукий, 
однорукая. 

Односкладовий— односяожний. 
Однослівно, пар.—согласно. 
Однослужйвець, -вця-сослужи- 
ОдноснастнЙ—одноиолий. (вец. 

Одностайний— І) е диноду ШНЬІ й, 
солидарньгй; 2) однородний, 
цельний. 

Одностайність, -ностн—единй* 
душне, солидарность. 

Одностайно, кар,—единодушяо, 
соли^царно. 

Односум -ма—сопечальшік. 
Одночасний — одновременний. 
Одночасний, *ка (чий, кому, 
кого)—современник (чей). 

Одночасно, кар. — і) одновре- 
менно; 2) совмеетао (с чем). 

Одорбб(а)ло — 1) громадина, 
большор, громоздкпй; 2) ви¬ 
сокий, неповоротлпвьгй;3)чу- 

Одробйна—кроха. (чело. 
Одружувати, -жую, одружити, 

-жу (кого, з ким) — женить, 
оженить, видавать, видать 
замуж; -ся (з ким)—женить* 
ся, вийти замуж. 

Одряпувати, -пую, одрйпати, 
-паю — оттирать, оттереть, 

Одсіч, *-чи—отпор. [отскрести. 
Одубіти, -бію, одубти, *«бну — 
якоченеть, замерз ну ть; 

Одуд, -да—удод. 
Одужання—виздороотение. 
Одужувати, -жую, одужати, 

-жаю — вьіздоравливать, ви- 
здороветь. (питанньці. 

Одукбваний —обученньїй, вос^ 
Одурювати, -рюю, одурити, -рю 

—обманивать, пронести. 
Одутий—обрюзгліїШ, раздутий. 
0дягаЛ0,-ла—одеяние, хламида. 
Одягання—одеяние. 
Одягати, -гаю, одягти, -гну— 

одевать, одеть. 
Ожеледиця, ожеледь, -ДИ—ГОЛО- 
Оженений—женатий. [ледица. 
Оженйти, -ню (кого, з ким)— 

поженить; -СЯ (З КИМ)—же¬ 
ниться на ком. 

Оженіння—жеватьба. 
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Ожеред, -ДУ — скирда содоми. 
Оживатися, -ваюся, ожйтися, 

-вуся—обживаться, обжиться. 
Ожина— ежевп ка, [ви й. 
Ожинний и ожиновий—ежевич- 
Озадок, -дна—1) задняя часть 
туши; 2) (ми.) -ДКИ—остатки. 

Озвірюватнся,-ююся, озвірйти- 
ся, -рюся, озвірчитнся, -чуся 
—раз’яриться, озвереть. 

Оздоба, «би—украшенпе. 
Оздоблювати, -люю. оздобити, 

-бЛЮ—украшать, украсвть, 
Оздббний—красивий, изящаьій, 

укратенний. 
ОздЬбність, -ости—красввоеть, 

взящноеть. 
Оздоровіти, -вію—поздороветь. 
Оздоровлювати, -влюю, оздоро¬ 

вляти,-ляю. оздоровити,-влю 
—оздоровлять, оздоровить, 

ОзерНЙЦЯ—озерная соль. 
Озерце, -ця—маленькое озеро, 
Озивати, -вага, озвати, -зву— 

окликать,окликнуть, позвать; 
•СЯ—1) отзиваться, отозвать- 
ся; 2) до кого — заговорить 
к кому; 3) за кого—висказн- 
ваться, висказатьса за кого, 
в пользу кого. 

Озимина—озимь. 
Ознмніти, -Нію—охладеть. 
Озирати, раю, озирнути, -ну— 

обозревать, обозреть; -ся — 
огдядиваться, оглянуться. 

Озирк, -ку—взгляд вокруг. 
Озівьс ки й— азовски й. 
О зірка, см. Озерниця, 
ОЗЛість,-лостИ—досада, злость. 
Ознаймляти, -мляю, ознаймити, 

•МЛЮ — об’явить, известить; 
возвестить. 

Ознака—знак, признак. 
Озон, р. бзву—оклпк. 
Озувати, -ваю, озути, -зую— 

вадевать, надеть (обувь). 

Озюм, -му — взюм. 
Окадькуватий — коренастий, 

плотво сложенвнй. 
Оказія, -Н—1) случай, особиіі 

случай, пропсшествяе, не- 
обьгчайное собитпе, несчаст- 
ное происшествие; 2) пред- 
вешанне. 

ОказуватисЯгзуюея,оказатися, 
-ЖуСЯ—-отзиваться, отозвать- 
ся, об*явиться, показаться, 

Окалічіги—стать калекоїі. 
Ока[о]лясом, нар. — окольннм 

путем, - [глазніі. 
Окань, -ня — глазастнй, пуяе- 
ОкарЯЧ, кар. — расставя ногп. 
Окати й—глазастнй. 
О Каці Я* -її—акация, 
Окацу[ю]бнути—окоченеть [век. 
Окаянець, -ния—окаянний чело* 
Окидати, -даю, окйнути, -пу 

— 1) окпдьівать, окинуть; 2> 
бком—бросать взгляд. 

Окииати, -паю, окипіти, -ллю, 
-лиш—окидать, окинеть, 

Окйснення—окисление. 
Окйснювати(ся);-снюю(ся,)оки- 

СНІТИ(СЯ), -СНЮ(ся)—ОКИСЛЯТЬ¬ 

СЯ, окислиться. 
Окїл,р.околу—окрестность, ок- 

* ружность. 3-окола—по внеіп- 
ности. 

Окіст, -кбсту — лопатка (Часть 
Окіян, -ну—океан. [тела * 
Складати, -даю —1) обклади- 
/ вать; 2) бить, колоть. 
Складина, -ни — 1) см. Ошепн- 

на; 2) обложка книги, 
ОкладкуватиЙ^-плотниіх. 
Оклепанець, см. Околот, [кий- 
Оклецькуватнй—тслстий и нл > 
Оклецьок,-иька—1) обрубок; 2; 

аеуклюжее толстое дпглі 
увалень. 

Оклигати,-гаю и оклйгнути,*н> 
— вьіздоооветь, поздороветь 
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Окликати,-каю, окликнути, -ну 
—1) окликать, оглашать, ог- 
ласить; 2) ировозглашать, 
провозгласпть; -ся — откли- 
каться, -кнуться, отозваться.* 

Оклйчен, окличний—пзвестний. 
Оклйчник, -ка—глашатай. 
Оклоняти, -ияю, оклонити, «ню 

—осенять, осенить. 
Оклякати, -каю, оклякнути, -ну 

— цепенеть, оцепенеть. 
Око, р. бка, лік. очі—1) глаз* 
В чотири очі (поговорити), 
віч-на-віч—с глазу на глаз. 
На ОКО—на видана взгляд. 
На все бко — во все глаза. 
В бці бути—бить на глазах, 
на виду. Очі довбти — у ко¬ 
рять за что. Мати на бці — 
иметь • в виду. І в вічі не 
бачити—и в глаза не видеть. 
Межи-очі — в глаза. Геть з 
перед очей — прочь с глаз. 
А ні на оч—вядеть не могу. 
Злим, лихим оком дивитися 
— сердиться, бить зльш на 
кого. Оком не стинати — пе 
смикать глаз. При моїх очах 
—в моем присутствии. Треба 
позичати в сірка очей—стид¬ 
но в глаза глядеть, Із очей 
сталось — сглазили. Світле 
бко—чистая совесть. 2) пет¬ 
ля, глазок; 3) • (мера веса) 
З фунта; 4) (мера жидкости) 
две бутшлкп. [делка. 

Окбва, -ви—металлнческая об- 
Оковзнутися— по с кольз нуться. 
^КОви[і]рниЙ — прнятний. 
Оковита (горілка) — лучшпй 

сорт водкп. 
Околееа, «ар.—кругом. 
Околиця, -ці — 1) околпца, ок- 
рестность; 2) околншек, 

Околич[ш]ній—1) окреотаьій; 2) 
ааруашкй, внешнпй. 

0 колі вати, -ваю, околіти, -лію- 
1) околевать, око леть; 2) Оде* 
ревенеть, костенеть, окосте- 
неть, отерпнуть. 

Около, -ла—наружность, внеш- 
ность предмета. 

0КОЛОМ, нар. — кругом, по сто¬ 
ронам, в стороно, [лоченньїп. 

Околбт, -ту—куль, сноп обмо- 
Околбчувати, -чую, околотити 

-чу—1) обмолачивать, обмо¬ 
лотить снопи, де развязшвая 
их; 2) покрить кришу (око¬ 
лотом)* 

Околяса, околясом, «ар.—кру¬ 
гом, вокруг, в обход. 

Окомір, -міру—глазомвр. 
Окомон, онбман, оконбм—зко- 
ном,управляющийзкономиеіі. 

Окономія, -її — 1) ексшомия; 
2) зкономический двор с по* 
стройками. 

Окоренятися, -няюся, о корени* 
тися, -нк>ся — укореняться, 

* укорввиться. 
Окбрм, *му — продовольствие^ 
провпант. 

Окбстуватий—1) костистий; 2) 
твердий, как крсть. [столб. 

Окостяк, . -Ка —*позвоночкий 
0кочуватися,-чуюся, окотити¬ 

ся, -чуся—родить (о кошках,. 
овцах, козах). 

Окбшуватися, -шуюся, окошй- 
тися, -шуся—1)делатьоста* 
новку, стать лагерем, стать, 
на стоянку; 2) на кому — 
отразиться на ком, дасть на 
кого. 

Окравка—1) кромка, кайма (су¬ 
конная); 2) обрезок. [ба. 

Окраєць, -Йця—горбушка хле- 
Окраса, -си—украшение. 
Окрашати,-шаю, окрасити,-шу 

—украшать, -сдть; -СЯ ~ 1) 
окраяшваться; 2) красозаться. 
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Окремий—отдельашй. 
Окремішність—1) отдельность; 

^2) отчуждвнность. 
Окреслити, -ляю, окреслити, 

-лю, окреслювати,-люю, окре¬ 
слити, *ЛЮ — очерчяаать, і 
очертить. 

Окри[і]вавлювати)-люю, окрн[і]- 
вавити, -вавлю—окровавлн- , 
вать. окровавпть. 

Окривання—покривай ле. 
Окривати, -ваю, окрити, -крию 

—покривать, йокрить; *-СЯ 
покриваться, покриться. 

Окрйвджувати, -джаю и джую, 
окривдити, -джу — обвисать, 
обидеть. 

Окривіти, -вію—охрометь. 
Окрик, -ку—крик. 
Окрикати, окрикнути—провоз- 

глашать, провозгласпть. 
ОкрилатІти, -тію—окрилиться. 
Окрилювати—окрилять. 
Окрйшина—кроха, крошка. 
Окрім, пар.—кроме, искшочая. 
Окріп, -ріпу — 1) виняток; 2) 

(раст.) укроп. 
Окропляти, -пляю, окропити, 

-пдю—окроплять, окропить. 
Округ, иар.—вокруг, кругом. 
Округа, -ги—район, округ, ок- 
рестность. [образний. 

Округлий — круглий, шаро- 
Округлість, -лости—круглота, 
шаровпдность. 

Окруження—обстановка. 
Окружляти, -ляю, окружлйти, 

-лю—обходить кругом, сде- 
лать круг. 

Окружний—окружаой, 
О круши на—крошка, кроха. 
Окрушка, -ки—(о хмщ об’едок, 
Оксамит,-ту—бархат, [ломтик. 
Оксамитний, оксамитовий—бар¬ 

хатний, [(в ПОВНІ*), 

Окселентувати, -тую — вторить 

Оку6люватися,-лююся,окубли- 
ТИСЯ,-ЛЮСЯ—1) свивать, свпть 
гнездо; 2) устроаться. 

Окуляри, -рів —очки. Втерти 
о.—провести, надуть, [няясь. 

Окулясом, нар.—обходя, укло- 
Окульбачувати, -чую, окульба- 
чити,-чу—оседливать, -дать, 

Окуп, -пу — викуп, викупвие 
деньгн. 

Окупати, -паю, окупити, -плю 
—викупать, викупить; -СЯ— 
откупаться, откудИгься. 

Окупний—внкупной, 
Окур, -ру—окуривание 
Окути, см. Обковувати. 
Окутий—оковакний. 
Оладка, -ки—оладья. 
Оле, межд.—ах, ох! 
Олейник» -ка—стекольщик. 
Оленка—(род жука) бронзовка 

золотистая. 
Олива—1) маслина (дерево); 2) 
деревинно© масло, [сдичинй-, 

Оливний—1) олпвнніі; 2) ма- 
0дивниця, -ці—лот (морской). 
оливо— 1) олово; 2) карандаш; 

3) мурава, глазурь; 4) свинец. 
Олив’яиий—оловяний. 
Олі[и]вець, -вця—карандаш. 
Олій, р. илію и оліях олія, р* 

олії—1) растительно© масло; 
2) постно© масло. 0. бити— 
приготовлять постно© масло. 

Олійний—1)' масляний, масля¬ 
нистий. 

Олійниця, -ЦІ—1) маслобойня; 
, 2) масленка. 
; Олітки, -кІв—хдам. 
Омана—1) обман зрения, ми- 

; ране, прпзрак; 2) обман, за* 
% блужденпе. [обманчивий* 
Оманний — обольстительннй. 
Оманювати,-нюю, оманйтк,-ню 

—1) обманивать, обмануть; 
2) обольщать, очаровать. 

мчах—Опасувати 

Омах, -ху—всаьішка пламени, і 
огненний язик. 

Омаць, бмацьки, кар,—огдупью. 
Омет, -та ■— омет, край, пола 

одсждьі, 
Омйлка—ошпбка. 
Омиляти.-ляю, вмилити, -лю— 

вводять в заолуждеане. 
Омильний—ошибочпьій. 
Омиратн, -раю, вмерти, -мру— 

замирать, замереть. 
Омлівати, -ваю, омліти,-лію— 
обомлевать, обомлеть. [виє. 

0мра[я]к, -ку—мрак, помрачє- 
Ои. бн-де, пар.—вон, вот там. 
Онігр, -ра—онагр, дикий осел. 
Онемощатн, -щаю, онемощіти, 

-щію —1) обессиливать, озве- 
мочь; 2) обеднеть. 

Онй, яа/?.^-только, лишь. 
Оновлення—обновление. 
Оновляти, -вляю, оновити, 

-влю—обновлять, обновить. 
ОНОГДИ, нар,—некогда, когда- 

то, намедна. 
Онудніти,-нію—томиться, ску¬ 

чать, заскучать 
Онук, -ка—внук. 
Онука, -ки—внучка, внук. 
Онуча, -чі —1) тряпка, портян- 

ка; 2) хлопок снегу. 
Онучкар, онучник—тряпичалк, 

старьевсцик. 
Опадати, -даю, опасти, -ду — 

1) опадать, опасть. Очі опа¬ 
ли—опустились глаза. 2) КО¬ 
ГО—нападать,напасть, еабро- 
ситься со всех сторон. 

Опади, -дів—осадки, (бленпе. 
Оладка, -КИ — впадина, углу- 
Опік, иар.— 1) назад; 2) изнан- 

кой, наоборот. 
Опал, -лу—1) отопление, ^топ- 

лвво, дрова; 2) вспильчп- 
вость, горячность. 3-6палу— 
сгоряча, внезапно 

слдеіь А. Нікдрський—3$ 

Опалим—опавший. 
Опалини, -лин — шелуха, сор. 
Опал[в]ка, -ки — 1) мешок для 

кормленії я лошадей в дороге 
зерном; 2) корзина, плетенка. 

Опалювання—отапл и вание. 
Опалюх, -ха—обгорелое дере¬ 

во, пень. 
Опаляги,-ляю, опалити, -лю — 

1) обжигать, обжечь; 2) отоп- 
лять, охопить; -СЯ—1) обжп- 
гаться, опалиться; 2) заго¬ 
рать, загореть (от солнца). 

Опаморочуватися, -чуюся, опа- 
морочитися, -чуся—терять, 
потерять созиание. 

Опам’ятовуватися, -уюся, опа- 
м’ят(ув)атися, -туюся—прид- 
тп в созвание, очнуться. 

Опанування—о владение, захват. 
Опанбвувати, -вую, опанува¬ 
ти, -ную (що, кого)^—овла- 
девать, завладеть, охватить; 
-ся — во царить ся, овладеть 

Опанча, -чі—епанча. [цластьіа 
Опар, -ру—испарение. 
Опарканювати,-нюю, опаркани¬ 
ти, -ню—обносить обнести 
забором; -ся—огораживаться, 
огородиться. 

Опарно—душно. 
Опарювати, -рюю, опарити.-рю 

—обвари вать, обварять. Опа¬ 
рює ЛІД —растает у берегов. 
-СЯ — обвариватьея, обва¬ 
риться. 

Опасання — 1) опоясьіваеие; 2) 
сплошная крьітая галлерея 
вокруг здаипя. 

Опасистий—жирний, толстьш, 
Опаска—опасепив. [тучньїй. 
Опаскуджувати,-джую, опаску¬ 
дити, -джу, см. Обпаскуджуй 

Опасок,-ска—пояс. (вати. 
Спасувати, -сую, опасати,-саю 

—оаоясмвать, опоясать. 
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Опат, -та —аббат. 
Опашки, нар.— в накпдку. 
Опеньок, -нька—гриб, опенок, 
велике диво опеньки—(крок.) 
велика важпоеть. 

Опере[і]зувати,-зую, оперезати, 
-жу— 1) опояс ьі в ать, опоясать; 
2) ударить,, стогнуть; -ся— 
опоясьіватьсяі опоясаться. 

Сперечатися, -чаюся, оперечи- 
ТИЄЯ,-чуся—упираться, упо¬ 
реться, противиться, воспро- 
тивпться. 

Оперіщити, -щу— сильно стег- 
Опйлий—перепившийся, [нуть. 
Опинатися, -наюся — еопроти- 

вдяться, упираться. 
Опинитися,-нюся — очутиться. 
Опйр, -ря—упьірь, вамппр. 
Опиратися, -раюся, ем. Опина- 
Опис, -су —оаиеанпе, [тися. 
Описовий—описательаьій. 
Описувати, -суш, описати, -шу 

—одисьівать, описать. 
Опит, -ту—расспрос, опрос. 
Опитувати, -тую, опитати, 

-таю — 1) расспрашивать, 
расспросить; 2) опративать, 
опросить. 

Опївденний—полудезньій.[день. 
Опівдні, опшдня, кар.—в пол- 
ОпівнІчннЙ—полу вочвьііі. О-на 

зірка—полярная звезда. 
Опівночі, нар.—в полночь. 
Опізнитися, -няюси, опізнити¬ 

ся ,-нюся—опАздьівать,-здать. 
Опій, р. опою—опоіі ґболвзвь 

у ЖИВОТПЬІХ). 
Опік, -пеку—0Ж6!\ 
Опіка—І) опека; 2) попечитель- 

ство. [жагавие. 
Опікання—1) опекаапе; 2) об- 

і кати, -каю, опекти, -печу, 
-чеш—1) що—об егекать, об- 
яечь; 2) {песов.) пметь попече- 
0пе, опоку над мадодетнимл. 
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Опікатися, -каюся, опектися, 
-чуся—обжигаться, обжечься. 

• опечься. 
Опікування—заботливость. 
Опікуватися (за, про кого, ким) 

—заботпться (о ком). 
Опікун, -на—ояекув. 
Опікунка, -ки—опекунша. 
Опір, р. опору—сопротпвленпе. 
О. ставити — оказьівать со- 
протпвленпе. 

Опірці, ялр,—бпвраясь. 0. хо¬ 
дити—ходить, оппраясь. 

Опісля, пар.—после. 
Опішілин—ленпвий, медллтель- 
Оплава, -ви—облава. [ньій. 
Оплаканий—стлачевньш, достоіі- 

вьій жадости. Бути в опла¬ 
каному стані — бмть в за¬ 
тру днительном. плачепном 
состояшіа. 

Оплакувати, -кую, оплакати^ 
-чу—опдакивать, оплакать. 

Оплатим,-ток и -тків — подати, 
пошли пьг, налоги. 

Оплачувати, -чую, оплатити, 
-чу —платить, заплатить, аьі- 
платить; -ся — вьшпачивогьу 
отк}гпіттьСя. 

Оплентати, -таю — 1) опутать^ 
2) сожрать. 

Оплескуоати, -кую, оплеснути, 
-ну — споласкивать, спояр- 
снуть. 

0ПЛІТ, р. оплату — пзгородь, 
плетень, огорожа. 

Оплітати, -таю, оплести, -лету 
—1) плести,оплести; 2) ушіе- 
тать,уплееть. 

0 по весні, нар.—весною. 
Оповивати ,-ваю, оповити,-вию 

(що, кого)—І) обвивать, об- 
* вить, слелепать; 2) окружать* 
окружить. О. сумом — пре- 
ослолнять, преисполапть пе- 
чалью, тоской. 

Оповідання— Нпрпвалжа їй 1$ 

Оповідання, оповіданка — рас* 
сказ, повествованне. 

Оповідати,-даю, оповісти, опо¬ 
вім — рас скази ват ь, рас ска¬ 
зать. повествовать. 

Оповідач, -ча —рассказчпк, со- 
веетвователь. [явленпе. 

Оповідь, -ди—сообшеиие, об- 
Оповісник, -ка — вестник, воз- 

веститель. 
Оповістка — 1) извещение, еооб- 
щение, извес*тие; 2) об'явле- 
нпе. (извещение. 

Оповість, -ти — уведомленпе. 
Оповіщати, -щаю, оповістити, 

-щу — 1) об’являть, известить. 
2) рассказивать, рассказать. 
-СЯ — 1 > об’являться, об’¬ 
явиться; 2) являться, явиться; 

3) про що, чим — заявлять, 
заявить. 

Опоганювати, *юю, опоганити, 
-ню-осквернять, осквернить 
огажпвать, огадить; -СЯ—ога- 
жвваться, осквервпться. 

Опбдаль, нар.—недалеко. 
Ополистий — І) плотішй, тол 

стьій, широкий; 2) ветвпстьіи. 
Ополіскувати — ополаскивать. 
Ополбник—1) разлявная ложка; 

2) головастпк. 
Ополбнка, -ки—прорубь. 
Опблудень, нар, — в її од день 
Олблювати,-люн>, ойол6ти,-лк>, 

см. Полоти. 
Опона, -Нй— полог, зававес. 
ОпориТИ,-рн>, -рИіП — 1) распо- 

роть; 2) ударить сильно. 
Опоряджати,-джаю и опоряджу* 

вати,-джую, опорядити,-джу 
—приводить, привести в по¬ 
рядок, устраивать, устроять 

Опоряджений — првбравниіі. 
убравньїй. 

Опорядження — ирнведешіе в 
порядок, пряборка. 

Опорядник, -ка, опорядницяг 
-ці—уборщик, уборщпііа. 

Опочивати ,-ваю, опочити, -чину 
—отдьіхать, отдохнуть. По¬ 
вивать, почить. 

Опочйвка, -ки, опочивок, -вкуч 
опочинок, -нку—отдьіх. 

Оправа—3) оправа, обделка; 2) 
переплет (о книге). < 

Оправляти, -ляю, оправити, 
-ОЛЮ —* 1) оправлять, опра¬ 
вить, обдельївать, обделать; 
2) приводить* п ри вести в по¬ 
рядок; 3) починать, . почи¬ 
нать; 4) переплетать (книгу) 

Оправний —1) обделанний, оп¬ 
равлений іі; 2) п ерепл ете в в ьі й 

Оправник—переплетчик; -ця — 
переплетчииа. 

Оправня, -ні—переплетная ма¬ 
сте рская. 

Опрацьовувати,-вую, опрацю¬ 
вати, -цюю — обрабативать, 
обработать. 

Опрацьований — обработанньїп. 
Опреділяти, -ляю, опреділити, 

-лю —її ооределять, опреде* 
лить; 2) предвазначать, пред- 
назначить. [стьільїй. 

Оприкривий—противний, опо- 
Оп рикритися ,-юся - оп роти веть. 
Оприск, -ку — всшлльчпвость. 
З о* балакати—всішльчиво, 
запальнії ио говорить. 

і Опрйскливий — БСЛЬІДЬЧИЬШІ, 
огризаюгаїїйся. [вий. 

■ Опришкуватий — злой, сварли- 
Опришок разбойник, бандит. 
Опріч» оїірі|о]че (ЧОГО)—1) кро* 
ме. О. зимою—(О (фв-« ) разьв 
только зимой. 2) отдельно. 
особо. [ньій. 

Опрічний—особенний, отдеяь- 
Опроваджати, -джаю, опрова- 

1 дити, -джу,-диш—проводить. 
1 провести. 
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Опрбщення—Прощенно. О. бра¬ 
ти, приймати з ким — про- 
щаться. 

Опруг, -га-1) круг; 2) см. Улруг. 
Опряга. -ги—-смерть. 
Опрягатися,-гаюся, опрягтися, 

-ЖуСЯ, -жешся —околевать, 
околеть. 

Опрячувати, -чую, опрятати, 
-Чу—прибирать, прибрать. 

Опугуватися, -гуюся опугати- 
ся,-гаюся — одеться тепло, 
напалить на себя много. 

Опудало, -ла—чучело. 
Опудитися, -джуся, -дишся — 
испугаться. 

Опук, -ку—вьшуклость. 
Опука — 1) мяч; 2) випуклая, 

видаюгдаяся часть. 
Опуклий — випуклий, шарооб- 
рааньїй. 

Опуклина, -ни —* вьшуклость. 
О пупок, -пка—завязь /плода). 
Опускати,-каю, опустити,-щу 

— 1) опускать, опустить; 2) і 
оставлять, покинуту. 

Опуст, -ту — шлюзи. і 
Опух, -ху—опухоль. 
Опухати, -хаю, опух(ну)ти,-ну 

—опухать, опухнуть. 
Опухлий—опухший. 
Оранда—1) корчма, питейний 
яом, кабак; 2) аренда. 

Орапдар, -ря— 1) кабатчик; 2) 
арендатор. 

О р а н д арка—ар е я д атор ш а. 
Оранка, орання — 1) пахание; 

2) время пахання. 
Оранипя,-ці—вспаханное поле.' 
Орапннк, см. Гарапник. 
Орати, -рЮт-иахать. 
Орація, -ції—приветствле, по- 

здравлевие. 
Орач, -ча— 1) пахарь;. 2) (піп.) 
яуговой жаворонок. 

Орган кети й—органпст. 

Ордань—1) Мордан (река); 1?) 
освящение води на праздник 
богоявдешгя; 3) крест на ме* 
сте ОСВЯІЦ. ВОДЬЇ. 

| Орданський — 1) порданский; 
2) богоявленский. 

Орел, р• орла—орел. 
Оренда—аренда. 
Орендар, -ря—арендатор. 
Орендарка, -ки — арендаторша. 
Оріх, -ха—орех. 
Орішина—орешник. 
Оркан, -на—аркан, 
Оркис, -су—полба. 
Орлан, -на, см. Орел, 
Орлиця, см. Гбрлиця. 
Орлиця, -ці—юрлица. 
Орля, р. орляти—орлеиок. 
ОрлячиЙ—орлиний. 
Орнаут, -та—албанец. 
Орнаутка, -ки—1) албанка; 2) 
сорт яроіі пшеницм. 

Орний—пахотвьій. 
Орбпія, -пії-—орава, куча. 
Орсак, -ка—1) страна; 2) шоссе. 
Оруда, -ДИ — работа, хлопотьі. 
Орудник—руководитель; -ця_ 

ру ко вод итель ница. 
Орудування—заведьіванпе, ру- 

ководство, управление. 
Орудувати (чим)—1) распоря- 
жаться,- заведивать, управ¬ 
лять чем; 2) владеть* 0. ле- 
рбм—владеть пером. 

Орця ставати, стати — проти¬ 
виться, оказивать, оказать 
сопротивленне. 

Орчик, -ка, см. Барок. 
Орчикбвий—при стяжно й. 
Осавул, -ла—есаул. 
Осавула,-ли—рассьільншй, при- 
казчик. 

Осад, -ду*-усадьба, двор. 
Осада—1) поселепие, поселок; 

2) зтаж, ярус; 3) ложо (у 
ружья); 4) постав в мельнице- 
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Осаджувати, -джую, осадити. 
- джу ,-ДИ Ш—1) осаживать, оса¬ 
дить, остановить; 2) заселять, 
заселять; -СЯ—поселиться. 

Осадкуватий—прнземнстьій, ко- 
Осадник—поселенвц.[ренастьій. 
Осаднити коня — натереть ло- 
шади седлом Пли хомутом 

Осадовий—осадочний, [рану 
Осатанити,-ню—обо’злпть, ра* 

зозлить, взбесить. 
Осварюватися,-рююся, освари- 
тися ,-рюся—огризаться, от¬ 
ру г я ваться, отру гнуться. 

Осві даний—опитний. 
Освідувати —производить, про- 

извести освидетельствовавне 
Освїдчати, -чаю, освідчити, -чу 

—из’являть, из’явить, вира¬ 
зить, сообшать, сообщить. 
0. прихильність — виразить 
благоволение. -ся (кбму)—І) 
представляться; 2) об’ясннть- 
ся в любіш; 3) сцелать пред* 
ложение. 

Освідчення—пз’явление, об^яв- 
ление, вьіралсение. 

Освіта, -ти—образованпе, про- 
свещение. 

Освітлення—освещение. 
Освітник, -ка—работнпк народ¬ 

ного просвещения. 
Освічений—1) освещенний; 2) 
образованний, просвещен- 
ний. 

Освічувати, -чую, освітіїти, 
*чу—1) освещать, осветпть; 
2) просвещать, просветить; 
•ся—1) освещаться, осветить- 
ся; 2) просвещаться, -титься. 

Освячати, -чаю и освячувати, 
©святити, -чу — освящать, 
освятить; -ся — освящаться, 
освятиться. Без нього вода 
Н*ДЄ не О-ся—ему до всего 
лело, он во все вметиваетея. 

Осаджувати—Осідлий 

Оселедець, -дця—1) сельдь; 2) 
хохол, пук волос. 

Оселище— усадьба. 
Оселка—оселок. 
Оселя, -лі—1) жилище; 2) по- 

* селение. 
Оселяний — заселенний. 
Оселяти, -ляю, оселити, -лй— 
поселять, поселить; -ся—по* 
селяться, поселиться. 

Осельник, -ка—поселенец. 
Осельня» -ні —гусениця. 
Осере джу вати — сосре лота чи¬ 

кать, групиировать. О* увагу 
—сосредотачнвать внимание. 
-ся — сосре дотачи ваться. 

Осередок, -дка—1) центр, .ередо 
точив; 2) сердцевива; 3) ячей- 
ка; 4) ередняя часть ствола 
дерева. 

Осереджування — сосрсдотачя- 
Осередь, пар.—ереди. [ванпе. 
Осетар, -ря—щегленок. 
Осетер, -тра—осетр. 
Осика—осина. 
Осип, -пу—дань, подать зервом. 
Оситній — достатопно дивний. 
Осить, нар.—достаточно давно. 
Осичина, -ни—І) осина; 2) оед- 

новьій лес. 
Осищс—осиное гнездо. 
Осібне, нар.—особо, отдельао. 
Осібний — особий, особенншй, 

отдельньїй. 
Осідання—осадка (дома). 
Осідати,-аю, осісти,осяду 1)см. 
Обсідати, обсісти; 2) садить¬ 
ся, сесть; 3) оседать, осєстьї 
Злидні осіли—бедность одо- 
лела. -СЯ—1) садиться, сесть; 
2) осаждаться, овесть; 3) по* 
селяться, поселиться; 4) успо- 
каиваться, успокоитьея. Ста¬ 
рий бо вже й осі вся—старик 
уже и успокоился. [лий. 

Осі(д)лий поселившийся, осед- 
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Осідок,-дку—местопребьівавие, 
местожительство, оеедлость. 

Оеік, -ку—срубленньгй лес. 
Ос ікати, -каю, осікти, -чу— 
обрубьівать, обрубить, оеечь. 

Осілість» -лости — оеедлость, 
м естожи тельств о 

Осіло» пар.—оседло. 
Осінщнна — дань» подать зер¬ 

ном помеїднку от крестьян 
осенью 

Осіиьчук, -ка — рожденнілй 
осенью, осенний ВИВОДОК 

Оскалок, -лка—щепка. 
Оскаляти» оскалити — оскали- 
вать, оскалить; -СЯ—1) оска¬ 
люваться, -литься; 2) усме- 
хаться, усмехпуться. 

Оскард, -ду—мотига, кирка. 
Оскаржений — 1) обвиненшліі: 

2) обвпняемьій; 3) обжало- 
ванньні; 4) обвишітельннй. 

Оскарження—обвиненш?, обжа- 
лование. 

Оскаржувати, -жую, оскаржи¬ 
ти, -жу— 1) обвинять, обііи- 
нить; 2) пожаловаться. [да. 

Оскирдок, -ка—маленькая сцпр- 
Оскирятися, -ряюся, оскйри- 
тися, -рюея — осклабиваться, 
осклабиться, оскаливатьсл 
оскалиться. 

Оскілок,-лка—1) сколок; 2) не* 
дружелюбне. Оскілками ди¬ 
витися — смотреть: а) оска¬ 
лив зуби; б) враждебно, не¬ 
дружелюбно. 

Осковзнутися — 1) ПОСКОЛЬ- 

звуться; 2) ошибнться, ігіро- 
махнуться, 

Оскома, -ми—оскомпна. 
Оскбмити—набивать оскомкни. 
Оскбрб, -6у—оскорбление, оби- 
да, несправедливость. 

Оскребки, -ків—вискребки. 
Оскромаджувати, *джую, оскро- 

Мадити, -джу—1) оСскабли- 
вать, обскоблить, оскресть: 
2) обгребать, обгрестн. 

Ослаба, -би — ослабление. На 
бслаб, на бслабі—слабо, не* 
притянутьі іі. 

Ославляти, -ляш, ославити, 
-влю — 1) прославлять, про¬ 
славить; 2) обесславливать. 
обесславнть, опозорить;-ся— 
славиться, прославиться. 

Осліджуват», ослідйти, -джу— 
вислеживать, вмследить. 

Ослін, р. ослону—скамья. 
Осліп» -пу—ослеплеяяе. 
Осліп» пар.—ісяепо, олсртя го¬ 
лову, наобум. 

Ослобоняти,-НЯЮ, ОСЛОбзНЧТИі 
-ню — осв^^бождать, освобо- 
дпть, -ся — освобождать</Я 
освободиться [жи ванне 

Ослуга, -ги—услуга, прпсл'у* 
Ослухатися,-хаюся — прислу- 
Осліок» -ка—мул. [шиваться 
Осля, р. осляти—осленок. 
Осмеркнутися (ое.?д.)-наступить 

сумеркам» смеркнуться. 
Осмеркла, исмерком, нар.—в су¬ 
марнії. 

Осміліти—осмелеть, ободрить- 
ся, стать смельїм.- 

Осміляти, -ляю» осміЛити, -лю 
— ободрять, ободрить. вву 
шать, внушить мужество, 
смелость; -ся—Ь) становить¬ 
ся, стать 'смелее, ободряться, 
об од риться; 2) осмепиваться 
осмелиться. 

Осміхатися» -юся, осміхнутися* 
—усмехаться, усмехиуться 

Осмутніти, -нію—опечалиться. 
Оснач* -ча—сплавщпк плотов- 
Оснівний—основний. 
Оснівниця, -ці — сновальніш3' 

с но валка. 
Основа, -ви—основааие, основі1- 

і 
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Особа, -би—особа, лицо 
Осббе, яар. — особо, отдельно 
Осббень, -бня—особь 
Особистий—лаяний. 
Особисто, нар,—лячна і 
Особливо» пар.—особенна 
Особливість—особенность. 
Особно, нар. (кого) — кроме, 

псключая кого. 
Осббше* пар — в особевности. 
Осолбда» -ди—ус лада 
Осолоджувати, -джую, осоло¬ 
дити,-джу , - ДИШ—У С л аж дать, 
ус ладить. 

Осолодіти, -Дію—1) сдолаться 
сладким; 2) обратпться в 
солод. 

Осолодуватий — спадковатий, 
Ошння—1) оолаочная сторона; 

2) сопвечвость. Мале о. — 
слабая солнечноеть (местно- 
стп, квартири). 

Осоромлювати, -млюю и осором- 
ляти,-ляю, осоромити, -млю 
— 1) осрамлять, осрамлть; 
2) пристьіжать, устьідлть; -СЯ | 
—осрамяться. [стнлевшее. 

Осоруга» -ги — поетьілое, опо- 
Осоружний—^постильїй. . 
Осоружитися—ооротиветь, опо- 

стьілеть. 
Оспалий—1) сонливий;2) вялий. І 
ОспІх, -ху-поспешность. Для о. 

—для скоростя 
Останній —последнпй В о-йнє 

— в последнпй раз. 
Останок,-нку — 1) остаток. На 

о-нку, на о-нцІ — на коаце, 
в конає, наконец. 2) аоми- 
ловавр?; -пощада. 

Остіріти ,-рїю—постареть, 
Остатбчний — окончательний. 
Остача, -чі—остаток. * 
Остерігати, -гаю, остерегти, 

-жу (кого від чого, перед 
чим)—предостерогать, предо- 

стеречь; -ся (чого) — осте 
регаться, остеречься, нобе 
речься. 

Остивати, -ваю, остити,-стину, 
-неш —надоедать, надоесть. 
опостьілеть. 

Остигати, -гаю» остигти, -гну 
—остшвать, остинуть. 

Остилий—ПОСТЬІЛЬІЙ. 

Остина—усик на колоску, ость. 
Ості, -тів—багор, острога. 
Остобісіти, -сію—осточертеть. 
Остовпіти—остодбеяеть. 
Остогидіти, -джу, -диш—опро- 

тнветь, опостмлеть. 
Остогидли вий—противний 
Осторбга, -ги (від чого, перед 
янм) __ і) дредостережение; 

?) осторожность 
Осторонитися, -НІОСЯ — посто¬ 
рониться, устранитьси. 

Осторонь, нар. (чого, від ЧОГО1 
—в стороне. [ужас; 

Острах, -ху — бовзнь, страх. 
Острахнутися,-уся-испугатьсв 
Острашка, -ки — 1) страх; 2) 

острастка. 
ОстрнЙ — 1) острий. Остра за¬ 
борона—строгое запрещенпе. 
2) бойкпй, развязньїй. 

Острішок, -шка—1) край ео- 
ломенной криши; 2) криша 
поверх плетня; 3) кровля, 
крита. 

Острбга—1) шпора. Стиснути о. 
—пришпорить. 2) (у пстуха) 
задняй палец, шпора. 

Ос грожу вати,-жую» острожити, 
жу—огораживать, огородить 
заострвнннмп кольямп. [коя. 

Острокіл, -кблу — заостренвмй 
Остуда—1) простуда; 2) пятна 
палице бвременной жевщини. 

Остуджувати,-джую, остудити, 
-джу—осту жи ват ь, остудить, 
охлаждать, охладить. 



оступ—отій 

Оступ, -лу—лес вокруг ООЛЯНЬ! 
Остуиати, -паю, оступити,-плю ? 

(кого, що) — 1) обступать, 
обступить; 2) перед ким—схо¬ 
дить, сойтп с дороги, с ме- 
ста, отойтп; -ся 1) за ким— 
заступаться, заступиться за 
кого; 2) отступать, отстра- 
ниться. 

Оступачити — ставить, поста¬ 
вить в тупик, одурачить. 

Остюк, -ка — ость (па колосе 
хдебного растения). [лий. 

Остюкуватий—остистий, колю- 
Осугуватий— (о водо) с масля¬ 

нистим слоем сверху. 
Осуд, -ду — 1) осуждевпе, 2) 

обвинительонй прпговор, 
Осуда—осужденае, оговор. 
Осуджати, -джаю, осудити, 

*джу (кого, до чого, на що) 
—1) осуждать, осудить, при* 
говорить; 2) дурно отзьівать- 
ся; -ся — бить осуждаемьш, 
осуждениьш* 

Осудливий—осуждающий, лю- 
бящий осуждать. [зор. 

Осудбвище, -ща—скандал, по* 
Осужка—сливки, сметана. 
0сух,-ха, осушок,-шка—засох¬ 
ши й кусок хлеба, сухар ь. 

Осушний—осушятельвктй. 
Осюд6ю,кар.-вот зтою дорогою. 
Осягати, -гаю, осягти, -гну— 

1) що, чого—достигать, до¬ 
стигнуть, достичь чего; 2) 
ванимать, занять, о) що—ов- 
ладевать, овладеть чем. 

Осягнення (чого)—достпжение. 
Осяйний—1) сляющпй, блестя- 
щнй; 2) оспянний, осеневньш. 

Ось, нар —вот здесь. Аж ось-^ 
а) вот где; б) вдруг. Ось-де, 
ось-дечки, ось-бсь-де — вот 
где. Ось-так—вот так, вот 
таким- образом. Ось-що—вот 
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что. Ось-ну—а ну ка! Ось- 
ось, ОСЬ-ОСЬ-О—ВОТ тут (ВОТ) 
Ось-як—вот как. 

Осьмак—1) старанная монета в 
4 коп.; 2) восьмая часть ч.-нб, 

Осьмака, осьмачка — восьмая 
часть 

Осьмірка—(в церк.здак.) восьми- 
гран, часть перед куполом 

От, кар.—вот. От ДЄ—вот где 
Отаборювати,-рюю, отаборити, 

-рю — располагать, раси о ле¬ 
жить лагерем; -ся—1) рас по¬ 
лататься, расположиться ла¬ 
герем, ОбОЗОМ; 2) ОбОСНОБЬІ- 
ваться, обосноваться; 3) укрі¬ 
питься (в крепостп); 4) чи*— 
окружать, окружить. [мосте 

Отава — трава на скошениои 
Отаксувати—оценить. 
Отаман—атаман, предводитель. 
О* у волоці (неводі) — руко- 
водитель рибной ловли. 

Отаманувати,-ную, отаманити, 
-ню—бить атаманом, атаман- 
ствовать. 

Отара — большое стадо овев- 
Отарапатіти—оторопеть. 
Отвердіти ,-дію—затвердеть. 
Отвір, -вору—отверстве. 
Отемнілий—ослепшиїі 
Отемніти, -нію—ослепдуть 
Отемперуватися —успокоиться, 

прнттл к нормальному поло' 
жению. 

Отеребини—вегодаме остатні 
Отетеріти, -рію — оторопеть. 
Отець, р отця « вітця —от?11 
Отецький-^ 1)ОТЦОВСКПЙ. О.СИИ, 

о-а дитина — доб{юпорядо^' 
ний малий. 2) отеческпй. 

Отже, нар.—поатому, слєдобй' 
тельно, атак, 

Отишати,-шан>, отишити,-шУ'" 
усмирять, успокоить. 

Отік, р. отоку- гной (из варьі»&*' 

Отіпанка, -ки—оборванка. і 
Отіпаиня — очище ниє от ко 1 

строки. 
Отіпати, -паю—очистить от ко- 

стрпкн (коноплю). [вот так. 
Отб, кар.—вот, вот то, вот ато. 
Отож, нар.—атак, и вот. 
Отбй, ота, оте, мсст,—вот тот. і 

ТА ТО * 
Отбп л шваті!, - л юю, отопйти,-лю 

— 1) ЩО — отапливать, сто¬ 
пить; 2) кого — доставлять, 
доставить отопление для ко 
го; -ся—отапливать, отодить 
своє жилье. 

Отбра, -ри—закваска. 
Оторопатіти, -тію—оторопеть 
Оточати,-чаю и оточувати,-чую. 

оточити, -чу—окружать, ок 
ружпть; -ся—окружать, ок¬ 
ружить себя. 

Оточення—ереда, круг, окру- 
женне 

Отбчки, -чок—потрохи 
Отримання—содержание. 
Отримувати, -мую, стриміти, 

-маю—1) держать, удержать; 1 
2) получать, полупить 

Отріб, -бу— нутро, внутренно- 
сти, утроба* 

Отруйливий, отруйний—ядоаи- 
тий, от.равляюшип. 

Отрунок, -нку—желудок 
Отрута—отрава, я а. - ( 
Отруювати, -руюю, отру Іти, 

-рую — отравлять, отравить; 
-СЯ—от рав лить ся*, от ра виться. 

Отряха, -хи—норяха, неряшли- 
< теє, нар.—вот, вот ато. [вий. 
Отсей, отея, отеє, мест. (см. 
Оцей;—вот зтот, зта. зто>'. 

Огтак, нар.—вот так, вот так- 
то, 0. -пак—вот так-то, вот 

Оттакий, мест. — ізот такой.[как. 
Отіам, кар.—вот там. 
^ттепер, кар —вот теперь 

Отіпанка - Офіціяльний 

Оттнм, нар.—ПОЗ том у Оттим* 
то — позтому то. 

Оттоді, нар.—вот тогда. 
Оттодіишій, мсст.—тогдашн ай 

. с того временп (идущпп). 
Оттбй, отта, отте, мест. (сл^ 
ОтбЙ)—вот тот, та, та Отте 
то й ба—то-то и о но 

Оттудй, нар.—вот туда 
Оттут, нар. (см. Отут)—І» во. 

здесь; 2) вот сюда. 
Отуманити, -ню — помрачить 

сознанно [о тупик. 
Отуманіти,-нію-одуреть, стать 
Отут, нар.—1) вот здесь; 2) воі 

сюда. Отут-б—вот здесь вот 
Отуха 1) ободренпе, утешенпе. 

2) мужество, вьідержанность 
ОтцевиЙ—отцоа, отцовский. 
Отцей, отця, отце, СМ. Отсей. 
Отчемесувати, -сую — отрезать 

! от хватить большои кусок. 
; Отчизна — отечество, отчизна, 

родина. [ственньїм 
Отчизний, отчизняиий— отече 
Отягання —1) з чим—замедле 

ниє, ироволочка; 2) уклоне* 
нпе. увиливанпе. 

Отягати,-гаю,отягти, -гну,-еш 
(кому що)—оттягивать, от- 
тануть (у кого что). -ся А; 
отставать, отстать; *2) з чим 
— От клади вать, затя гивать, 
затянуть. 

Отяжіти, -жію, отяжити, -жу 
—отягошать, отяготить. 

Отямлшватися, -лююся, отями¬ 
тися, -МЛЮСЯ — Приходить в 
себя, опомвиться. 

Офіра, ри—жертва. 
Офірувати -рую — жертвовать 
ОфІцйни, -цин—флпгель. 
бфшія, -ції—служба. 

іОфіціяліст, -та—служащий. 
'Офіціяльний, офіційний—<4* 
і циа^іьиьій. 



Охаба—Охотний 

Охаба —1) гнилая колода; 2) ду¬ 
жа, болото, старо© русло ре- 
ки; 3) негоднпк, негод ница, 
беспутнпк. 

Охабнтнся, -блюся—1) чогось— 
забить, потерать что; 2) воз* 
держаться от чего-лпбо 

Охаблятн, -бляю, охабитн, -блю 
—1) оставлять, оставить; 2) 
нортить, испортить. 

Охазяйнбвуватися, -вуюся, оха- 
зяйнуватися, -куюся—обза¬ 
водиться, обзавестись хозяії- 
ством. 

Охайливість, ем. Охайність. 
Охайлучувати, •чую, охайлучн- 
Ти, -чу—очищать, очистить 
от ветвей. 

Охайний—1) опрятвий, часто- 
плотний; 2) очащенвьій, вьі- 
холе ніш й. 

Охайність—опрятвосіь. чисто- 
длотность, МІТИ О. — бить 
опрятішм, следить за чисто- 
той. 

Охайно, нар.—опрятно. О. хо¬ 
дити—держать себяв чистота 

Охаменутися, -нуся — спохва- 
тпться, образумйться. 

Охандожувати, -жую, охандбжи- 
ТИ, -жу—(о свиньлх) вшхола- 
щивать, вихолостить. 

Оханутися, см Охаменутися. 
Охараскуватися, -куюся, оха- 

раскатися, -каюся (від чого, 
ЧОГО) —отнекиваться. отгово- 
риться, открещпваться, от- 
крестпться от чего 

Охаювати, охаюю, охаяти,-хаю, 
охаючу вати,-чую, охаючити, 
•чу—1) ходить, вьіхолпть; 2) 
приводить, привести в поря¬ 
док, навести чистоту; -ся— 
прибираться, прибраться,при* 
хорошпться 

Охвара—ведьма, колдунья. 
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Охворіти, -рію—забодеть. 
Охиба—погрешность, отпбка 
Охижа, -жі—защита‘(в смисле 

строенпя) 
Охижіти — сделаться диким, 

кровожадньїм. раз'яриться. 
Охиза —мокрая вьюга, мятель 
Охкати, -каю—ахать, 
Охлябати, -баю, охляб(ну>тн, 

•ну—1) ослабевать. ослабеть 
2) расхл я овіваться. 

Охлявати, -ваю, охлясти « охля* 
(ну)ти, -ляну — ослабевать 
обессилеть, ослабеть, изиу 
ряться, изнурнтьсь, отощать 

Охляп, пар.—без седла Іха^ 
на о.—ехать без седла 

Охмання—желапїів. 
Охматися, -маюся—1) желать. 

2) стромиться, (омрачиться 
Охмиріти, -рію — опечалиться 
Охмолбстатися, -таюся—привн 

кать, привикнуть, обойтись 
Охолода—1) прохлада; 2) охла- 
жденпе. 

Охолодження—охлаждение 
Охолоджувати, -джую, охоло 
дйти -джу—охлаждать, про 
хлаждать, прохладить; -СЯ — 
прохлаждаться,прохладиться 

Охолодливий — охлаждающпй 
О-ві напої — прохладитель 
ниє вапитки 

Охолбнути, -ну—ОСТЬІТЬ, яохо 
Охорона—охрана (лодеть 
Охоронець, -НЦЯ — хранитель 
Охороняти, -няю, охоронити, 

-ню—охранять, охранпть 
Охота—1) охота, желанпе. 

охбту до науки—имеет етре- 
млеапе к науке. 2) удоволь 
ствпе О-ою — добровольно 

Охотитися, -чуся—желать 
ОхбтниА — добро вольний О 

військо — волонтери, добро 
ВОЛЬЦЬІ 

Охотник—Очко 

Охотніїк добровоііец, волоитср. 

охоче, мер.—охотно. 
Охочекомйнний - прпнадлежя- 
ший К вольвой кавалеров. 
0-нне ВІЙСЬКО — водьиая ка- 

вааерИЯ* . _ 
ОХОЧИЙ-І) добролольвь.й вса- 

паюхцнй» охотний; 2) до чого, | 
на ЩО—аадкіпі аа ято, лю¬ 
битель чого. 

Охрест, нар.—вакреогг, кростом. 
Охришувати, -шую, охрищати. 

-щаю, охристити, -шу, -стиш 
—крестить, опростить. 

Охтіти,-хчу, -тйш—охать, елі- 
додаться. 

охуднути, -ну-похудвть 
Оцарок, -рка—загой для скота. І 
Опарюватися, -рююся, оцари¬ 
тися. -ріоСЯ — 1) вона ряться, 
-риться; селиться, посо¬ 

литься. , . 
Оцвітати, -таю, оцвісти, -Віту — 

отцветать, отавссть. 
Оцей, месм. — атот. О.-о—^сгг 
Оцет, р. бцту—уксуо. І атот. 
Оцетарня, -ні - уксусньїи ва- 
Зцетбвий—уксусаьій. [вод- 
Оцнркльовувати, оцирклювати, | 

-люю—очерчивать. оперти іь 
Круг. В Круг. і 

Оціновувати, -вую, оцінувати, 
- ну ю—оповивать, оаисьівагь, 
описать (іімущ* за децьги). 

Оцінювати,-нюю, оцінити, -ню 
-оцевивать, ОЦСНИТЬ. 

Оцуп, -пу—аатвердение. 
Оцупок, -яка-обрубок, Оревно. 
Очайдушний — отчая наші (чс- 

ловек), смельчак. 
Очайдушність-безрассудность. 
Очайдушно, нор. — очортя го- 

лову. , 
Очапуватися, -пуюся, очапа- 

тися, -лаюся — приходить в 
созначпе, очнуться. 

Очаровувати, -вую, очарувати, 
.рую_околдовьівать. околдо- 

вать. 
Очевидьки, очевидячки, нар.— 

очевидно. 
Оченя, -няти—гдазял, глазок 
Очепа—крюк, багор. 

| очеплюватИр -люю, очепляти, 
-пляю, очепитй,-тлю— ООВЄ- 
щпвать, обвесить; -СЯ 

. до чого, чого — аепллться, 
уцвхштьса. зацепиться; до 
кого, до чого — пристать, 
аривязаться. 

Очервішіти—І) очервпвсіь. -) 
опротиветь. - 

Очерет, -ту—камьіш. 
Очеретина — камишина. Цдоо 
тебе о-ною зміряли — канун 
да ладан тебе! 

Очеркати,-как>, очеркнути,-н\- 
очерчивать, очертпть С«РУ; 

: гом); -ся—1) касаться (чего); 
«адевать, вадеть (что Ооо 

Очерт, -ту-круг. И; 
Очертом, бчертою, “®р. КР' 

гом, в кружок- 
Очиська, р. очйськ — глазвта 
ОчйцІ, р. «очиць—глазенкя. 
Очищати .-щаю, очистити,-шу 

вичищать, віачйстить,, 
(від чого, ЧОГО)—очищаться, 

ОЧИСТИТЬСЯ- 
Очищення (ВІД ЧОГО, чог ) 

очище ниє. 
і Очі, сли Око. , Очікувати(накого>-подкидать, 

ожидать (кого)- - 
очіпок, -пка - головвои уоор 

замужвей жвнщивьі. 

Очкові) У«- от 6ко' 2) от еі’' 
стяв в ульо для проявта цчел; 
О петля В сетп и воооще в 
вязаиии; -И значек на каріе, 
51 квадрат на шахматвои др- 

, ске; О камешок в перетне. 



очкове ощаджу каїн  * 

Очкове, -вого—подать с улья 
Очковий—оч ковкій* 
Очкування—окулированпе. 
Очкур, -ра — шнурок в шарп* 

варах, гашннк 
Очкурня, -ні — верхвий край 
шаровар, куда вдевается 
очкур 

Очмана, -нн—одуревший, оша¬ 
ленілий человек. 

Очманіти, -нію—ошалеть 
Очний— глазной. [тпветь. 
Очортіти, -тію—вадоесть, опро- 
Очувзтися, -ваюся, очутися, 

-чуюся—отзьіваться (на чем)* 
чувствоваться впоследствии. 

Очужілий-сд©давшийся чужим. 
Очужіти, -жію, -єш—сделаться 

чужим. 

Очумуватися, -муюся, очума¬ 
тися, -маюся — приходить в 
себя, очнуться. 

Очунювати, -чунюю, очуняти, 
-няю—1) приходить, прийти 
в себя, оправиться; 2) вшздо- 
роветь. 

Очутіти, см. Очучатися І 
Оч куватися, -уюся, очухати¬ 

ся, -хаюся—І) очесиваться, 
очесаться; 2) обтираться, оте- 
реться; 3) оправиться 

0чучатн,-чаю, очутити,-чучу— 
приводить, привести в чув- 
ство; -ся—1) приходить, орлії* 
ти в чувство, очнуться; 2} 
обваружп ваться ,обвару жпт ь - 
ся, проявляться, проявиться* 

Ошалапучувати, -чую, ошала- 
путити, -пучу—одурачивать, 
обмануть, нагреть, надуть* 

Ошалений-ошалельій,шальной. 
Ошаліти, -ію — безумствовать 
неистовствовать, обозу меть 

вшанування—почтение, ува;кв- 
нле 

лизнутися, -нуся*- обмануться 
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Ошанцьову вата,-вую, ошанцю. 
вати, -цкж>—обносять, обне¬ 
сти, укрепить окопами; -ся— 
окопаться* засесть 

Ошлра, *ри—'Сборвьіш. 
Ошарпанець, -нця—оборвавец 
Ошарпувати, -пую, ошарпати, 

-паю—обдирать, ободрать. 
Ошатний — нарядний, хороше 

одвтьій 
Ошатно, нар.—нарядно. 
Ошахрбвувати,-вую, ошахрува- 
ти, -рую и ошахратн, -раю— 
обманивать, обмотееаичать. 

ОшемонітИ'-нІю—лиашться сс^- 
знаиия. 

ОшешелЙТИСЯ, -ЛЮСЯ —- Обри¬ 
ваться и уласть с висоть:. 

Ошийник, -ка —- подзатьільник 
[ Ошийок, -Йка—1) шея сверху; 

2) узкая часть мешка в ри¬ 
болова ом сак© 

Ошимок, -мка—кусок хлеба. 
Ошкульно, нар.—обидно. 
Ошмарувати, см. Обшмарувати 
Ошмбргувати, обшморгати — 
обрьівать* оборвать, ободрать* 

Ошпетити ,-чу ,-тиш—обезобра- 
зить* 

Ошуканець, -нця — обманщик, 
олут. 

Ошукання, ошуканство—обмав 
мошеиничество» плутовство. 

Ошукувати,-кую, ошукати,-кь ю 
—обманьівать, обмануть, 
товать; -ся — обмааьгваться. 
обмануться 

Ошурка, -ки — металлическз' 
оаплки. 

О шуст, -ста—обманщик, плут 
^Ошада—І) бережливость; - 

2) пощада 
Ощаджувати, -ую, ощаджати, 

-джаю, ощадити, -джу— 1 
беречь, сберегать, ебервчь: 
2) щадить, пощадить, жалец ь 
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Ощідяий —1} бережливий, зко- 
номвьій^ 2) сберегательнип 
0-на каса — сберегательная 
касо а. 

Ощадність, -ности — берожлп- 
вость, зкояомия. [вомво 

Ощадно, нар.—бережливо, зко- 

О щадний—Падчерка 

Ощадок, -дку — остаток. До 
0-адку—до тла, окончатеоьво 

Ощенитися — (о собаках) още- 
Ощеп, *-пу—еруб. [нйться. 

Ощепнна — еруб, боков. остов 
изби* [ньій хлеб. 

О щіпок, -пка—плоский прес- 

Пабородки, -ків—1) отвисшая 
кожа под подбородком; 
монисти (у индюка на шееі. І 

Пава, павичка—1) пава, самка , 
павдпва; 2) перья павялва. 

Павза —1) пауза; 2) антракт, пе- 
рерьів. 

Павиний—павли нии* 
Павич, -ча—павдив-самещ 
Павичевий—павли вцй. 
Павідь, -води — половодье, 

р&злвв паводок. 
Павлик, -ка—1) улгитка (садо¬ 

вая); 2) кружка глиняная; 3) 
обувь (из цельиого куска 
ножп). 

Павовнй, пав’яний—павлинвй. 
Паволока (бот.)—валет на пло¬ 
дах, на фруктах. 

Наволоч, -чи, см. Волока І. 
Павук» -ка—оаук, П. волоський 

— таравтуя. П. летючий — 
бабочка ^мертвая голова" 

П а ву кбви й — пау ч и й. 
Павукуватий — паукообразвий. 
Павутина—ааути па. 
Павутиння» павучйння (соб.)— . 
паутпаа. 

Павучастий — паукообразвьій. 
Пагілля—тоикие веточки. 
Пагін, -гону — побег, росток, 

ото риск. (гристий. 
Пагірчастий — холм пстий, бу-' 
Пагність, -ности, пагністок» 

-тка —ідоготь. 
Пагорок, “рку—п рпгорок, Су гор. 

Пагуба — 1) пагуба, гибель; 2> 
губитель. 

Падалиця—ашшепспя, падучая. 
Падалиця—падали цд. 
Падаличний —1) (о раст.) само- 

сейвьій; 2) (о детлх) вве- 
брачний. 

Падання—оадавпе. 
Падати—1) падать. Ні сіло» ні 

пало—ви с того, ни с сего. 2) 
коло кого—ухаживать за кем 

Падатися (кбло кбго)—ухажи ¬ 
вать за кем. 

Падина—падь, долина, 
Падйстнй—(о воде) спадагощий. 
Падичій» -чія—водопад. 
Падіж, -ежа—падеж. 

І ПадІл, -долу —долана, юдоль 
Падіння—падевие у 
Падкати(ся), -каю(ся) (кбло ко¬ 

го, за ким) —хлопотать, уха¬ 
живать, заботиться о ком. 

Падковитий (До чого)—усерд- 
ний, реваостньїй. 

Падкувати—1) коло кого—хло- 
потать, ухажввать, заботить- 
ся; 2) на що — зкаловаться. 
горевать; -ся За К4М—-заСю- 
титьея о ком. 

Падло — 1) падаль; 2) дерьмо 
Падлюка —подлец. (чевний. 
Падяюч(н)ий — подлий, пвпор- 
Падблйст, -та (зан.) —ноябрь. 
Падуча,-чої, падучка, -кн, см 
Правиця. 

Падчерка, падчірка—падчерица 



Падь —Палити * 

г,?н 

Падь» -ди—1) падь; 2) падеж 
(скота). На мене п. пала — 
на меня стпх нашел. 3) мед¬ 
вяная роса; 4) склон, дого- 
вина. 

Падьканвя — І) жалоби; 2)хяо- 
Пажера—обжора, [поти. 
Пажерливий- обжорлввьій. 
Паз» -зу—паз. 
ГІазати (коло кого) — возиться 

скелі, лем, досматривать что. 
Паздеристий — растре ека вший¬ 

ся, щешістиїї. 
Паздерити, -рю — І) очищать 

(от кострикп); 2) разбивать 
в щепки, разршвагь в клочки. 

Паздерник, -ка—октябрь. 
Паздір, -ера — лико, кострака 
Паздір я, - р' я — костри ка. 
Иазовнтнй — заботяивий, хло- 
потливиїї, старательвии, 

Пазо[1]лки, -ків—зола (от бу- 
ченьа). (гоТь 

Пазур, -ра — 1) коготь; 2) во- 
Пазуха» пазу шина—1) пазуха; 

2) разрез в рубахе ва4 верш, 
от ворота. 

Пазушшя, -шшя— пазуха, ме- 
сто за пазухой. 

Пай, р. паю — і) пай, доля, 
часть; 2) сяастье. удача. 

Найда, -ди — 1) пранотенпе, 
благодарность, 2) удача. 

Пайдйтн, -дить (безл.) (кому)— 
везти, удаваться, счастив * 
виться. 

Пайка—паек, часть, доля. 
Пак (вводи.) — бишь. Як пак 

йогй звуть — как-бищь его 
зовут. [{димом).! 

Гіакатн, пакнути — попихпвать 
Пакіл, -кола — кодншек, кол. 
Па Кілля, -ля (соє.)—кол ья. , 
Пакісливий, пакі[о]сний — па¬ 

костим її. 
Пакт, -ту — 1) пакт; 2) пункт. І 

Пахта, -тїв—договор, условяе. 
Пакувальний — у паковочаий. 
Пакувальник—у паковщик. 
Пакувальна—упаковочная. 
Пакувати, -кую — укладьівать, 

уиаковивать. 
1 Пакунок, -нку — 1) тюк; 2) 

сверток; 3) дорожние вещи, 
дорожаьіе узльї. 

Пал, -лу — топливо (мелкое). 
Паламар, -ря—оономарь. (рігть 
Паламарювати, -рюю—поаома 
Паланка—1) укрепденае, обве* 

сеаиое частоколом; 2) пол- 
ковое у кропленії© (у запорож- 
цев); 3) участок земли. 

Палання—оиланве. 
Палати, -лаю — 1) пилать; 2) 
ЧОГб— пияать, страстно рвать¬ 
ся к чему; 3) що—очищать 
(ошедушенаое зе))во). 

Палахкотіти,-чу,-тиШ“пилать. 
Палахнути, *ну — вспьіхвуть 
Палац, -цу—дворед. 
Палений—1) жженьїй, горельїй, 

сожжеиниіі; 2) вспьтльчивии. 
Паленина — вьіясженноо место. 
Палениця — печеная ореснал 
Паленище—горн. [лепешка 
Палення—1) .сожигаяне; 2) вьі- 
жигайне, обжигаяне; 3) сго* 
раннє. 

Палець» -льця — І) палец. На 
пальцях — ва цьшочках. 2) 
зубец (в зуочатке); 3) кулак 
(в кол есе). 

Палечний—(о колесе) зубчагьіїї 
с кулаками. 

ГіаЛивний—тоолпвньїй 
Паливо—топ лпво. [голова. 
Паливода, палисвіт — сорви* 
Пазити, -лк>» -лиш —1) жечь, 

сожи гать; 2) топить; 3) об¬ 
жи гать (кирпич); 4) курить. 
П. не вільно — курить не раз-* 
решено. 5) оатить, стролять 

Палитися— І) жечься; 2) гореп.. 
ПалкцЯ — палида, жезл, палка 
Паличку вати й— пал кообразньї і; 
Палій, -ЛІЯ— поджвгатель. 
Палійка—поджигательвица. 
Пал ін ня — сжи гав и е, 
Паліток» -тку—урожайвое лето 
Палітурка—1) папка; 2) кришка 

(книги). 
Палітурки —переплет. 
Палітурник—оереплетчик. 
Палітурня — переплет шш ма- 

стерская. 
Паліччя, -чя {соб.)—палки. 
Палкий— 1) горючий; 2) вспиль- 
чи ви її; 3) пилки її, горячий. 

Палко, нар.— 1) горяно, жарко 
2) вепьільчиво; о) пилко. 

Палуба—І) палуба; 2) пововоч- 
иая криша, пововкас верхом; 
3) криша улья; 4) критий 
столик на базаре (для про- 
дажи товаров); 5) пустота, 
впадина (геолог.). 

Палубчастий—(о воле) критий. 
Палюх, -ха —І) палец; 2) бояь- 
шой палец; 3) столб; 4) юю- 
чек пакти. 

Палючий — жгучий 
Паля — 1) свая; 2) кол. На п-ю 

вбивати, садовити — сажаїь 
на кол 3) (детск.) палка. 4 

Паляниця — ишенпчвий хлеб, 
булка. 

П&ляничннця—булочнвца. 
ПІЛЯНка — печь кпрппчеобжп- 

гательвая. (ями. 
Гіальку ват и—обози а ч ат ь кол ь - 
Пальний—горючий, сгораемиїї. 
Пальна зброя— огнестрельное 
оружве. (ник. 

Пальник —1) горелка; 2) запаль- 
Пальність, -ости—сгораемость, 

горючесть. 
Пальовий—евайний, 
Пальчак, -ка—шестик. 

Палитися— Панахати 

Памолодок, -яка, памолодь, -ди 
—1) молодьіе побеги; 2) мо- 

Паморозь, -зи—ииеіі. [лодвяк. 
Паморока—туман. П-и забити 

—заморочить. 
Наморочити-1)кому що—омра- 

чать, пом рачать; 2) КОГО — 
морочить. [иьішка. 

Пампух, -ха, пампуха, -хи— 
Памфйль, -ля — 1) карточеаа 

игра; 2) трефовий валет. 
Пам'ятання—памать, воспоми¬ 

нанії е. 
Пам’ятати (що, на кбго) — 

помнить что, о ком. 
Пам^тка—1) память, воспоми- 

нанпе. Впасти в п-у — запе- 
чатлеться в иамяти. Це мені 
у р.у — ато мне иамятво. -) 
подарок на память: ."$) вомн- 
вальвая кншкка. [мятливий. 

Пам’яткий, пам’ятущий — г.а- 
Пам'яткЛяий. пам’ятний — ва- 
матаьій. Дати п-ого—вобвть, 
чтоби помвил. 

Пам'ятливий — 1) памлтлввьі її; 
2) памятвьій. [ в умент. 

Пам'ятник, -ка—памятник; ми- 
Пам’ять, -ТИ — 1) память; 2) 

палять, воспоминанве. До 
п-ти прийти — прийти в се« 
бя. На п-і стати — приоом- 
виться 

Пан, -на, чн. панй—і) госпо* 
дин. Пакове!—господа! Мої 
панбве—милостивие госуда¬ 
рю. Пане-добродію! — мило¬ 
стивий государь- ПаИОМ ДІМ 
)Нити—жить во всю, пО'бар- 
СКІ5. 2) барин, помещик; 3) 
подяк 

Паиаір, -ру - 1) Ч>“0В0И 
праздвяк; 2) состязавия' ок- 
ругжвие (ва ярмарке). 

Панахати, -хам> — розривать, 
расоекать 



Панахида — Панькання 

Панахида— панахида. 
Гїанва — 1) сковорода; 2) соле¬ 

варе пная сковорода. 
Паненя,-няти- барчевок. (стра. 
Паникадйло—панвкадило, лю- 
Пангіти,-нить (безх)-правиться 
Не панить—не вравнтся. 

Гїанич, -ча—І) барич, барчук, 
белоручка; 2) холостяк; 3) 
(иногказ.} чорт. 

Паничний — паническдй. 
Лані, -ні, панія, -її—бариня, 

госпожа. 
Лан і брат і -та—приятель По¬ 

водитися з ким за п-а — ве¬ 
сти себя фампяьярно с кем. 

Панібрататися, -аюся—входять 
в фамцльярньїе отоошенпя. 

Панівна — 1) палка в ружье; 
2) противеиь. 

Паніматка—матушка. 
Паніти, -нію—барствовать 
Панна — 1) дева, дбвица; 2) ба¬ 

рві ш п я. 
Пановйтий —барствешшй 
Ланок і -нка—мвлкоаоместаьиі 

помети к 
Панотець, -тця — 1) отец, 2) 

священник; 3) хозяпн, госпо*1 
днн, сударь Панбтче — (к 
опар тим) отец! 

ИанотецькиЙ—отцовскяй. і 
Пауотців, -цева, -е —1) отцов- 

екпй; 2) принаддежагдий свя¬ 
щеннику. І 

Ланйшитися, -шуся, -ишся—1) 
превращаться в барива; 2) 
буйствовать, давать себе 
волю. 

Панство —1) государство, цар¬ 
ство; 2) владенпе; 3) дво- 
рянское званне; 4) барство; 
о) (соб.) баре, господа, Ша- 
нбвне п*-уважаємьіе господа. 

Панський —і) господскпи, бар¬ 
они й, помесдлчии; 2) кре- 

52ч 

иостаой, помєщичий. П-е 
право—крепостное право, 

І Іантарка—цесарка. 
Пантелик—в вмраж.: Збйгги з п-у 

—ебить с толку. 
ГІантеличити —ебивать с толку. 
Лантличка — петля из тесьми. 
Ііантбфель, -фля—туфля 
Пантрувати, пантрити — І) на 
що—смотреть; 2) кого, чого 
— присматривать, ваботить- 
ся о ком; 3) за ким, чим — 
еабліодать, вьісматривать. 

Панувати, -ную — 1) господетво 
вать, властвовать; 2) жать по 
барски. 

Панцер, -ера —панцьірь, броня 
Панцерний—панщлраьій, броне* 

носиьій П. ВІЙСЬКО — кара- 
сири. 

Панцерник, «на — І) вирасир. 
* латппк; 2) бровевик (поезд), 

3) броненосец. [пий. 
Панцербваннй — бровироваа- 
Паичішник—чулочник. 
Панчішниця—чулочвица. (окая 
Панчішня — чулочван мастер- 
Панчоха, р мн. -чіх — чулок. 
Панщанин, на — крепостиоії 
человек. (щиеньїй. 

Панщанний—крепостноіі, бар- 
Панщианяннй — закрепощев- 
цьііі, барщпявьій. 

Панщина —1) барщпва, 2) кре¬ 
постное состоянпе. 

Панщина, -нй (соб ) — крепост- 
оие люди. 

Панянка—барьітня (ность 
Манянство—девство, девствеп- 
Панянський — І) дєбствєнвцй. 
девнчий. П, мавастйр—жев- 
%кий монастирь. 

Паняти — погоеять (лошадь) 
Паняй—трогап, погоня й1 

Панькання (з ким)—нявьчевье, 
ухажнвание за кем. 

ТТаньгати —Паровичник 

Панькати (когб)—няньчить ко¬ 
го, ухаживать за кем; -ся— 
(з ким, чим, коло кйго) — 
возиться с кем, ухаживать 
за кем, няньчаться. 

Папа (детск.)—хлеб. 
Паперина—лпет бумаги. 
Паперовий, напірний—бумаж- 
ньш П-ва крамниця—писче- 
бумажньїп Мччгазпв. 

Папір, -перу—бумага. 
Папірець, -рця—бумажка. ^ 
Папірник—1) бумажньїй фабри¬ 

кант; 2) торговец бумагой. 
Папірня, -ні — бумажная фаб- 
Лашиога—развратница. [ркка- 
ЛапДїОЖИТИ — срамить, дозо- 
рить кого (словами). 

Лапляти — невнлтно говорить, 
ШМЛИТЬ. 

Папороть, -ти — папоротаик. 
Папорбша—порота. 
Паприка, -ки—перед (красний) 
Папрнкований—приперченний. 
Папуга—попугай. 
Пануша — і) связка табачаиг 
листьев;2) беззубий человек: 
3) вяльїй человек. [баба. 

Папушннк — пасхальний хлеб, 
Папушбя, -61— 1) кукуруза; 2) 

см. Мамалига. 
Пара —1) пар; 2) дихааие. Ні 
пари з уст—ни слова не го- 
воря. 3) иара, два. До пари — | 
ч§т. Не до пари — вечет. 4) 
чета, пара; 5) пара,, додхо- 
дящий предмет; 6) жених и 
невеста. До пари бути—йоді 
пару, под стать бить. Бути 
в парі—постоять в бране- 

Параван, -ну—ширми. 
Парад іж і -жу, паралік, -ка— 

паралнч. [зонтик. 
Парасбль, -ля, парасбля, -лі— 
Парастас, -су — заупокоиаое 

сдуженив, 

^ К|*.-ро«, слова. А. Шловсьаі'О—34. 

Паратари, -рів—портьєри. 
Парахвія—приход {церковний}. 
Парахвіяльний—праходской, 
Парахвіянин—прихохсанив. 
Парснина — 1) пар, паренина; 

2) мякцва. [ра. 
Паренити, -кю— дахать для па- 
ПарСНуваННЯ—вспахпзание для 
пара. 

Парень, -рня, слї. Парубок. 
Паринз—пар (поле). 
Паристий—паранй, под пару. 
Парити,-рю,-риш (когб, що)— 

ї) парить, расаарпвать, раз- 
мачивать, размягчать на ог- 
ве, заваривать, делать при- 
парку; 2) (безл.) парить; 3) 

і бдть розгами; 4} (пере».) спе- 
шить,жарить. Паркан.—суе- 
титься, спешить. 

Парій, -роя — отроек, пороек. 
Парі, -рів, -рЯМИ — пар, паро- 

вое поле. 
Паркан—забор. 
Парко, парно, нар. — жарко, 
ду шно. 

Паркотатн, -чу, -тйш—бодтать 
Парлб, -Ла—пар (в бане). 
Парний—чотаьій. 
Парний —душний, парний. 
Парник, -ка—1) (техк.) согре- 

вательний кожух; 2) парник 
Парибта — жара, паркая духота. 
Парня—1) помещение для рас- 
парпвания магерпала;2) баня. 

Паровиводний—пароотводний. 
Паровий —1) парний, для пари 
лошадей, волов; 2) паровой. 

Паровик,-ка—паровик, паровоз. 
Парбвина, оаренйна — парово© 
поле. 

Паровйця—1) параволов; 2) ту- 
луп и армяк, надетьіб вместе. 

Паровичний, -ного — кочегар 
старший. 

Паровичішк, -ка—котегар. 
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Паровйчня — паровичная, ко¬ 
тельня, кочегарка. 

Парост(ок), т(к)а—1) побег, ро¬ 
сток, отпрнск; 2) луч. 

Пароститися, -ідуся» -стишся 
—пускать побеги, ростки. 

Паро[у]тв6рсния — парообразо- 
вание. [паро про вод. 

Паротока, паропровід, *вйду— 
Паротяг, -га—паровоз. 
Паротяжний—паровозний. 
Парох, -ха — дриходской свя¬ 
щенник. 

Парсона—персона, лицо, особа. 
Парсуна—лидо, фнзпоаомия. 
Парта — 1) парта, школьная 
скамья; 2) женений головной 
убор. [хлам. 

Парталя, -лі—1) отбросн; 2) 
Партач, -ча—вахляк, скверньїй 
мастер. [тить работу. 

Партачити, -чу—вахлять, пор- 
Партйка—кусок, краюха(хлеба). 
Парт6[а]лити—портпть рабогу, 

вещи. 
ПарубіЙ, -бія, парубійка, -ки, 

парубійко, -ка, парубіка, -ки 
—молодо й парень, пар ви ще. 

Парубкування—холостая жпзвь. 
Парубкувати, -кую, паруббчи- 
ТИ, .Чу—1) вести холостую 
жизвь; 2) бить неженатим. 

Парубок; -бка—1) парень, мо¬ 
лодо# человеп; 2) ХОЛОСТОЙ 
человек; 3) батрак. 

Парубоцтво — 1) (соб.) сарни; 
2) холостая жизнь. 

Парубоцький, паруббчий, пару¬ 
бочий— свойственньїй, при- 
надлежащий парню, юноше. 

Парубчак, -ка — парнишка, 
юноша. 

Парування—1) чого, з чого— 
вьіделенпе пара; 2) кого, чо¬ 
го—совдинение в пари; 3) 
опари ванне; 4) женитьба. 

Парувати, «рую—1) вмделять 
пар, дьшітться; 2) соедивнть 
в пари; о) случать. 

ПаруватиЙ—парообразвий. 
Паруватися—І) вибирать пару; 

2) спариваться, вступать в 
брак. [вец. 

Парх, -ха—1) парш; 2) парти- 
ПархаТИЙ—паршивий. 
Пархач, -ча—паршивец. 
Паршйвець,-вця— 1) паршввец. 

2) грязвая личяость. 
Паршивий — 1) паршивий; 2) 

плохой, сквернив, грязвиіі. 
Пас, -са — 1) ПОЯС, кушак; 2) 

ремень; 3) полоса, 
Пасаман, -ну—1)тесьма; 2) по- 
ПасемистиЙ—полосатий. [лоса- 
Пасерб, пасербик—пасинок. 
Пасербиця, -Ці—падчерица. [ва. 
Пасердя,-дя—сердцевина дере- 
Пасинкувати, -к ую — пасьінко- 

вать, обрезивать побеги, 
Пасиння, -ня (соб.) — боковие 
побеги растеннй. 

Пасинок, -нка—1) пасинок; 2* 
побочиьій побег на растениях- 

Пасистий—полосагий. 
Пасіка—пчельнпк. 

і Пасічник—пчеловод. 
ПасІчникування-заиятпе пчело¬ 

вод ством. 
' Пасічникувати, -кую — зави- 

маться пчеловодством. 
Пасічництво — пчеловодство. 
Пасічницький — пчеловодний- 
Пасія, -Сі?—1) пасспя; 2) гвев» 
раздраженпе, бешенство.Впав 
у пасію—вспьїлил, П. опа.іл 
—охватпло раздраженпе. 

^ІасіЙоний — раздражевньїй, 
взбешенвий; сильно раздра- 
жительний. 

Паска—пасхальний кулнч,баба. 
Пасклин(ь), -на[я) — клив на 
конце косо вища. 
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Паскуда,-ди—дрянь,пакостнпк. 
Паскудити, -джу — 1) гадить, 
сквернить; 2) кому—гадать; 
3) пачкать, испражвятьса; 4) і 
що— плохо делать, портить; 
б) кого— злословить, распро- 
странять худую молву; -ся— 
1) ким, чим, колб чого—пач- і 
каться, грязниться; 2) сопри- 
касаться с грязьго. 

Паскудний—І) мерзкий, гадкий; 
2) (о крешете.) грязний. ; 

Паскудник, -ка — 1) скверпавед, 
мерзавец; 2) карбункул (у 
скота); 3) пошдяк. 

Пасман, -ну—полоса. 
Пасмистий—полосатий. 
Пасмо, -ма—1) пасмо; 2) прядь; 

3) гряда; 4) полоса. 
Пасмуга, пасмужка—узкая по¬ 
лос ка. 

Пасовий — поясовий. П. чб- 
боти—цельнне сапоги. 

Пасовисько, пасовище, пасови- 
ЦЯ—пастбиіце. 

Пасбк, -ска—1) ум. от пас; 2) 
кожаниіі пояс с пряжкоЙ: 
3) бритвенвьіп ремень. 

ТТасока—су крони да, кровь. 
Пасти, -су, -сеш—1) кого—па¬ 

сти. П. очі чим, бком, очи** 
ма кого, за ким—зариться, 
загяядиваться, смотреть, не 
сводя глаз, на что, кого. П, 
Задніх — бить позади всех, 1 
2) що—с'едать, пасясь. 

Пасти, -ду, -деш — 1) пасть, 
удасть. Дощ паде — идет 
дождь. 2) опуститься на зем *1 
лю; 3) пилом—придасть, по¬ 
криться пилью. 

Пастівень, -вня, пастівник, 
-Ка :— ого рожен в ая под па¬ 
ст би ще земля. 

Пастка—І) ловушка, западня; 
2) мьішеловка, крьісоловка. 

Паскуда—Пахяа 

Пастухувати, пастушити—па¬ 
сту шествовать, бить пасту¬ 
хом. 

Пастущина—плата пастуху. 
Пасть, -ти—1) пасть; 2) ло¬ 

вушка. 
Пасувати, -сую—1) що до чо¬ 

го — (йІ€ЯНМЧЄСК.) пригонять 
что к чему; 2) кому—подхо- 
дить, приличествовать, бить 

і к лицу; 3) до чого, куди— 
. подходить, прпходиться, от- 
носиться к чому. 

Пательня—сковорода. 
Патериця, патер, -ру—посох. 
Патик, -ка—палка, код. 
Патика—1) палка; 2) кляча. 
Патинок ,-нка—туфель. 

! Патиччя, -чя (соб.) — палки, 
мелкий хворост, [женщина, 

Патла, -ли — взлохмочеоная 
Патлань, -ня, патлач, -ча— 
лохмач. 

Патлатий^лохматий, косматий. 
Патлн[і], -лїв—длинньїе волоси, 

коемм. 
Патока—1) мед без воску; 2) 

патока сахарная. 
Патолоч, -чи—1) пстоптанное 
поле, потрава; 2) остатки 
с’еденного животного; 3) 
остатки после сбора коноплл, 

Патос, -су—пафос. 
Патрати, патрохати— 1) очп- 
щать (птицу от перьев, очп* 
щать от шерсти свинью); 2) 
потрошить; 3) обдирать, очи¬ 
щать, грабить. 

Патякало—болтун, говорун. 
Патякати—разглагольетвовать. 
Патьбк, -ку—струя жпдкости. 
П-и попустити — распустить 

Пах, -ху—задах. [нтони. 
Пахати,-хаю—нюхать, обонять. 
Пахва, -ви — подмьапка, под- 
плечье. 
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Пах(о)вина—пах, область брв> 
,ха животвьіх от пупа до 

Пахіття, -тя—пахота. [лядвен. 
Пах мурннй —пасмурннй. 
Пахно, -на—запах. 
Пахнота,-тн*-запах, благовонне. 
Пахнути, -ну—пахнуть, пзда* 

вать запах. Доріженька пах¬ 
не—предстопт дорога. Пах¬ 
не землею (від кого) — уже 
умирает, 

Пах(н)учкй, пахнючнй, пахнко- 
щий, пахнячий—душистнй. 

Пах6лок,-лка, пахблик, -лика— 
1) мальчик, мальчуган, па¬ 
рень; 2) слуга. 

Пахолок,-лка-холка(у лошади). 
Пахощі, -щів—аромат, благоу- 
хание. 

Пахтіти, -хчу, -тйш — 1) пах¬ 
нуть; 2) сильно нести, разить. 

Пахучість,-чости—душпстость. 
Піцати — лягать, бить ногами, 
Пацитнся, -цюся. -цишся—(о 

свинье) пороситься. 
Пацюк, -ка—1) поросенок; бо? 
ров; 2) крьіса; 3) {насек.) муч- 
ной жук. 

Паця, -ці—1) поросенок, свинья; 
2) кость, бабка. 

Паця, -цяти—1) поросенок; 2) 
морське п.—мореная свинка. 

Пацятник —матка у евпньн. 
Пацьбр, -ра, пацьбрки, -рок— 

бусина, буси. 
Пачервоточина—труха из чер- 
воточиньї. 

Пачка—пачка, кипа, тюк. 
Пачкар, -ря, пачковоз, -за— 

контрабандист. 
Пачкарювати — заниматься 
контрабандо^ 

Пачоеи, -сів, пачіскй, -сок— 
І) оческп, вьічески; 2) начоси. 

Паша—1) корм (для скота); 2) 
наживка для удочкп. 

Пашенний—хлебншй. П-а яма 
—закритая яма для зернового 
хяеба. П-а комора—амбардля 

Пашика—подмьішка. [зерна. 
Пашіти, -шу, -ШЙШ—1) изда 

вать сальний запах; 2) (о пла~ 
\ мєни) питать, бить, гореть, 

пилать, рдеть. 
Па шийна—хлебное зерно. 
Пашниця, пашня—хлебв зер- 
не ц на стебле. 

.Паща, -щі—пасть, жерло* 
Пащека—1) пасть; 2) (дш.)' ли- 
цевие скули. 

Пащекувати—крикливо, дерзко 
бодтать. [дерзкий. 

Пащекуватий — крикливий, 
Пащекуха—болтунья, крикуеья. 
Паювання—1) дележ; 2) рас- 

хвативание. [стп. 
Паювати, -юю—де.тпть ва ча- 
Певнкй—1) веріїий, належний; 

2) чого—уверенний в чем; 
3) внушающий доверие; 4> 
извеотний, определенннй. 

Певність, певнота—1)верность: 
2) чого—уверенность в чем 

Пейстрйна—нанка. 
Пек, межд,—.чур, егинь. 
Пек, -ку — жар? жара. Пеком 

пече—жаром жарит (солнце). 
Пекар, -ря—1) пекарь, булоч- 

ник; 2) повар. 
Пекарня—1) пекарня, булочная; 

2) кухня. [ской. 
Пекарський—некараний, повар- 
Пекарювати, -рюю — шжарни- 

чать. 
Пенати, -каю (кого)—отстра- 
нять; -ся (від кого) — изба- 
вляться от кого. 

Пекельний—адский. 
Пексльняк—житель ада, чорт* 
Пекло—ад, геешза. 
Пек лупатися (ким, чим)—аабо- 
Титься, печься о ком. 
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Пекти, -печу, -чеш—1) пень, 
жечь; 2) печь; 3) жарить. 

Пекучий—жгучий. 
Пелена—1) подол (рубахи); 2) 

виступ криши (над ствною). 
Пелен(ув)ати, -аую—пеленать 
Пелех, -ха — 1) клок волос, 
шерсти; 2) старий дед. 

Пелеханка, пелеханя—вераха, 
неряшливая жеищина. 

Пелехатн—обривать скоро и в 
большом количестве. [тил. 

Пелехатий — косм&тьій, мохва- 
Пелюстка—1) напустньїй лист; 

2) лепесток; 3) кушанье вро- 
де лсаоустника; 4) широкий 
зубец (в прядлльном гребне). 

Пелюшка, ми, *шкй, -шок —пе* 
Пелька—глотка. (ленка. 
Пензель, -ЗЛЯ—1) (р окиеописи ) 
кисть; 2) (у красильщиков) 
щетка. 

Іеня, -Ні — 1) напасть, беда. 
Пеню водоктй на кого—воз- 
водить ва кого обвиненпе, 
оговаривать. П. вкинулася 
(кому)—произошла неирият- 
ность. 2) (о человеке) прпднра; 
3) штраф. Накладати пеню— 
налатать штраф, взнекание. 

Пень, р. пня —1) пень. Пнем 
стати, на пню стати—упор- 
ствовать, ваупрямптьоя. 2) 
корень. У-пень — до-чиста, 
совершенно. На пні хліб — 
хлеб яа корнго. Посивіти на 
пні—состариться в девушках. 
3) (ірамли) основа. 

Первак, -ка — 1) первепец; 2) 
первак (рой); 3) наливка, 
квао первого настоя; 4) са¬ 
могон первого отхода. 

Перва[й]чка, -ки—перваа дочь. 
Первина, -нй—новинка, влупив¬ 
шеєся впервне. Це мені не в 
п-ну—вто мне не ввервьш. 

Первинний—первинний. 
І Пер&ісжіЙ — первовачальеий. 

первиЧний. 
Первістка, -тки—1) первее^п 

(жененого пола); 2) родив¬ 
шая в первий раз. 

Первісток, -тка—первенец. 
Первітка—1) см. Первістка; 2> 

перваа воздюблевн&я. 
Первовік, -ку—нааало вєкґп, 

| Первовічний — спокоевечнь й. 
Первозимки, -ків—начало зими. 
Первозйм’я, -м’я—первий сав¬ 

ани путь. 
Первбліток, -тка—юнец, гоница. 
Первопідстаьа — першооснова 
Первопочнн,-ну—иервовачало. 
Первоспн, -пів — первий сон. 
Первотвір, -твбру — оригивал,. 
подлинник. 

ПервотвДрний — оригинальни а 
Первоцвіт, -ту — 1) первий 
цвет растений; 2) . (раст.) 
подсеежник. 

Перебалакати — 1) (з ким) — 
переговорить; 2) кого — оси¬ 
лить в разговоре, болтовне; 
3) расеказать, сказать в раз¬ 
говоре (все). 

Перебалочок, -чка — лощинка. 
Перебанити — перемить, г 
мить вновь. 

1 Перебанувати, -ную— пережить^ 
перенесть ч.-лб. горестаое. 

Перебаранчати, -чаю — 1) кому 
що—мешаТь, препятствовагь; 
2) ирихотничать 

Перебатовувати, перебатуватп 
— 1) перерезивать, перере- 
зать; 2) отхвати вать, отхва- 
тпть (кусок). 

Переб&туваІ’Н, перебатати—пе¬ 
ревали вать, -лить (тяжесть). 

Леребачитн — 1) перевпдеть> 
виливать; 2) простить, [мять. 

Перебгати — перегнуть, пере- 



Перебендювати —Перебувати 

Перебендювати, -дюю — 1) ка- 
прианичать, привередничать; 
2) боятать. [вередник. 

Перебендя — 1) балагур; 2) при* 
Лереберднна—лучина. 
Перебивати» перебити—1)кого, 
що — перебивать, перебить,, 

| перешибить; 2) (только сов. в.) 
перебить всех, убить, все 
побить; 3) одолевать, одо- 
леть в бптве, в бою; 4) кому» 
ЩО—метать, помотать, пере¬ 
бивать, перебить (в деле. 
разговоре). 

Перебирати» -раю» перебрати, 
-беру, -реш—1) перебирать, 
перебрать; 2) в чому (несов. в.} 
— капрпзггичать, прихотни- 
чать; о) що — переменять, 
переменить одежду; -ся — 
1) переселяться, пересолить- І 
ся; 2) до ЧОГО, на що—пере¬ 
ходять. перейти, перепльїть, 1 
переправиться; 3) у що — 
переодеватьса, переодеться. 

Перебігати — (о животних) за- 
ковчить пераод тєчісп. 

Перебігати, перебити, -біжу, 
-лиш,»жимб,-жать, прош. вр. 
-біг—1) йому, що — перебе- 
гать, поребежать; 2) К»»ГО — ' 
перехвати вать на дороге, 
встречать, встротить;, 3) що 
—пробегать, пробежаті. 

Перебігати ся — переутомпться 
от бегавья. 

Перебігатися (з ким) — бегать ! 
в перегонку. [ньій, 

Перебієць, -бійця—боец кулан- 
Перебій, -ббю—1) перебой; 2) 

состязание, соревнование. 
Перебір» -ббру — 1) оеребор, 

издишек; 2) осмотр; 3) раз- | 
борчивость, каприз, орихот- 
нпчанье. 

Перебірка — 1) переборна, сор- 
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тировка; 2) переодевание; 3) 
дощечка или палочка между 
рядами тнадкой основи; 4) 
досчатая стенка для двух 
ОТДЄЛЄНИЙ. 

Перебірливий — разборчивий, 
капризний, прихотдивий. 

Перебірник —разборчивий,при- 
вередливьій человек. 

Перебірчастий—1) переборчи 
вий; 2) (о материн) со склад¬ 
ками. 

Перебовком» нар. — перезвана- 
вая, перезвоном. 

Перебовтувати» перебовтати — 
взбалтивать, взболтать; -СЯ— 
аеребресть. [ста). 

Перебоїна — поперечина (кре- 
Переболіти, *лю, -лить—(а ча¬ 

сти тсла) перестать болеть. 
Переболіти, -лію, -ліс (за кого, 

чим) — пзболоться, исстра- 
даться (душой). 

Переббрець, «рця—1) см. Пере¬ 
вірник; 2) борец, состязую- 
щийся. 

Переббрщувата, переборщити» 
-щу» -щйш — сереоаливать, 
пересолить, преуведичпть. 

Переббрювати» -рюю, -рюєш, 
переборбти, -рю, -реш — 1) 
побороть, победить; 2) пре- 
возмогать. превозмочь себа. 

Перебрех» -ху — перевиранае. 
извращение чего. 

Перебродити, -джу, -диш, пере¬ 
брести, -бреду» -деш (що) — 
переходить, перейти в брод. 

Перебування — 1) пребиваппе 
(вромееное); 2) переобувааие. 

І. Перебувати, перебути, -буду, 
-де ш — 1) п робивать, пробить; 
2) без чбго — обходиться, 
обоЙтись, прожить без чегЬ; 
3) . що — переживать, -жить 
что; 4) (песов. я.) перебивать. 

1 

ПереЗувгти—Перевищувати 535 

11. Перебувати, перебути, -бую, 
(що) — переобувать, пере о 
буть; -ся (в що) — переобу¬ 
вать ся, перессуться. 

Перебуватися, перебутися (з 
чим, без чого)—обходиться, 
обойтись. 

Перебудовувати, перебудувати 
-перестраивать, перестроттть. 

Перебудування — перестройка. 
Перебурхати(ся> — перебуше* 
Перебутннй-преходящий [вать. 
Перевага—1) перевес, првиму- 
щество; 2) состязание. Да¬ 
вайте на п-гу—давайте, кто 
кого. На п-зі стати кому — 
воспротивиться. [ливаясь. 

Переваги-ваги, нар. — иерева- 
Переважати, переважувати, пе¬ 

реважити — 1) взвешивать, 
взвесить; 2) перввешивать. 
перевесить; 3) кого, чим, 
В чому—перевешивать, пере¬ 
весить, превосходпть, прев- 
зойти, одолеть. 

Переважний—1) подавляющий, 
преобладающий. П-на біль¬ 
шість—подавляющ. большин- 
ство. 2) преимущественний. 

Перевалювати, перевалити ,-лю, 
-лиш—1) и п-ися—перевали- 
ваться, перевалиться; 2) що 
—пер отая кивать, перетолочь 
(сукно на сукновальне). 

Перевантажувати, переванта¬ 
жити—перегружать. 

Перевантажувач — перегру жа¬ 
те ль (машина). 

Перевари, -рів — стряпвя. ва}>- 
ка, возня с кушацьями. 

Перевдяг, -гу — 1) переодева- 
нье; 2) смсна платья. 

Переверт» -ту—переворот. Пі¬ 
ти в п-И—начать кувиркать- 
ся. На п. пішлй діло—пошло 
наоборот. 

Перевертання—1) иереворачл- 
вание; 2) опрокиднвание; ні 
пррвращение; 4) извращеніш 
(чужих мислей). 9Н 

Перевертати, перевернути — 1) І 
переворачивать, переворо-. І 
тить, перевернуть; 2) ОпрСИ | 
кидивать, опр*окинугть; 3) З'|1 
превращать, превратить; 4) 
извращать, пзвратить; -ся— 
і) переворадиваться, пере¬ 
вернуться, опрокидиваться, Я 
опрокинуться; 2) чому—про- и 
ходить, пройти, перебивать. 
Багато літ перевернулось— р 
маого лет прошло. 3) ким, 1 
у що, в кого—превращать- 
ся, превратиться во что. 

Перевертень, -тни — 1) отступ- ; 
ник, ренегат; 2) виродок. , \ 

Перевертом, нар. — кувирком* і 
вверх дном. 

Переверці, пар. — кувирком, М 
вверх тормашками. 

Перевершувати, перевершити— і 
1) долать, еделать чрезмер- 1 
но високий верх (на стоге); | 
2) переклади вать, перело- 
жить наново верх (на стоге); 4 
3) переливать, перелить че- Ч 
рез верх; 4) чим, у чбму—пре- || 
восходить, -взойти чем, в чом. 

Перевесло—свясло (для снопа). 
Перевесник, -ка—1)сверстник, | 
ровесник; 2) бес. 

Перевивання —перемотка. ^ ї 
Перевивати, перевити, -в’ю, 1 

-в’сш—перевивать, перевить 
Перевикати, перевикти» -кну | 

-неш—привикать, -вьїкиуть !| 
Перевисати, -ся, перевиснути* 

-ся—о еревеши ваться, пере- 
веспться. 

Перевитрата—оерерасход. 
Перевищувати, перевищити— и 
превьішать, превьтсить. 

І 



ГТсргвїд —Переганяти 

Перевід, -воду—1) непроизво* 
дительная трата, порча; 2/ 
переход, переправа; 3) ире- 
кращение (рода, напр.). 

Перевідний —иереводной. 
Перевідник — 1) расточитель; 

2) метис. 
Перевідувати, перевідати—на- 

вещать, навестить; -СЯ — со- 
общатьСя друг с другом. 

Перевіз, -вбзу—1) перевоз, пе- 
ревозка; 2) переправа. П. 
Держати — зани маться пере¬ 
возом . 

Перевізник, -ка, перевезень. 
^зця—перевозчяк; паром іди к. 

Перевій, -вію — сугроб (попе¬ 
рек дороги). [за. 

Перевій, -вбю—с круч енная ло- 
Перевійник—связка йз содоми, 
прутьев в изгородн. 

Перевікувати—прожить жязнь. 
'Перевінчати—обвевчать. 
Перевірка—проверка. 
Перевірний—ароверочний, по- 

верочньш. 
Перевірювати, перевіряти, пе¬ 

ревірити—проверять, прово- 
рить; -ся—убеждаться, убе- 
диться (на опите). < 

Перевішувати, перевивати— і) 
переведшвать, перевесить, 
повесить на другое место;, 
2) (талько соє. о.) перевешать. 

Переводити, -джу, -диш, пере¬ 
вести—1) переводить, пере-; 
вести; 2) изводить, взвести, 
ун п чтожать, ..у в в чтожить; 3) 
портвтц перевортить, ОС- 

оортить; 4) сонвать (кра- 
денвое). 

Переводити, -джу, -ДИШ—при¬ 
вести (всех, каждого по оче- 
реди). 

Переводитися, перевестися — 
1) переводяться, перевестись; 
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2) 1!3 ідо — боднеть, обеднеть, 
разориться; 3) в, на що —ви- 
рож даться, виродиться; з) 
вимирать, вьшереть, пре* 
сечьса, угаснуть, исчезать, 
печезнуть; 5) на що—^изме- 
няться, измениться, переме- 
саться во что. [порода. 

Переводня, -ні — виродившаяся 
Перевозити, -жу, -знш, пере¬ 

везти, -Зу, *зеш—1) перево* 
зать, перевезть; 2) пере¬ 
правлять, переправить. 

Переволікати, -аю, переволокти, 
-ЛОЧу, -чеш — перотягивать, 
перетяауть, иеретаскивать, 
серетаїцить. 

Переволочувати, переволочити, 
-чу, -чиш — бороновать ізо 
второй раз, пероборововать. 

Переворбт, -ту—переворот. 
Перевтома—переутомлепие. 
Перевчати, -чаю, перевчити, 

-чу, -чйш — 1) кого—виучи* 
вать, виучить, переучить 
кого; 2) що — переучи вать. 
переучить через меру. 

Перев’язкуватий — (о посуде) 

с перехватом поередиве. 
Перев’язування—переввзка. 
Перегавкувати, перегавкати — 

1) (сов. о.) првкратить лай; 
2) перелапвать, □ерелавть, 

Перегадати—передумать. 
Перегайнуватн — попусту по¬ 

тратить. 
Переганяти, перегнати, -жену, 

-нуть— 1) перегонять, пере¬ 
гнать П. думки — ус алойно 
думать. П. на решето—очи¬ 
щать, очистять решетом. 2) 
перегонять, перегнать (вод¬ 
ну); 3) надривать, вадорвить 
(коня); 4) наново перелахи- 
вать; 5) разогвать ветром (ту 
чи). П. на гречну—наказать. 
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Перегарт, ту—перекал. 
Перегартовувати, перегартува- 
Тн—закаллоать наново, перс- | 
кал ять. , 

Перегачувати, перегатити, -чу, 
-ТИШ (ЩО) — 1) Двлать, спе- 
лать запруду; -) запружз* 
вать, запрудить наново. 

Перегин, -ну—перегпб. 
Перегинання—перегпбание. 
Перегинати, перегнути—пере- 

гпбать, перегинать, -гиуть. 
Перегін, -гбну — 1) перєгон; 

2).парина, .наново вспахап- 
ная; 3) взбучка, пагоняй; 4) 
пролет, дистанції я; 5). у ча¬ 
сток (трамв.). 

Перегіркнути — прогорквуть. 
'Перегірчу вати, перегірчити— 

перегорчать, перегорчить. 
Перегляд, -ДУ — 1) пересмотр; 

2) просмотр. 
Дереглвдати, переглянути, п е- 
реглядіти, *джу, -диш 1 ) 
исросматрнвать, пересмо- 
треть; 2) дерешу під вать, пе¬ 
рещупать, ощупать (весх , 
3) просматривать, -смотрет ь. 

Перегнивати, -аю, перегнй(с)ти, 
-гнию — перешивать, пере¬ 
гнить. 

Перегннлий—перешивший. 
Перегніватися—пересердиться. 
Перегній, -ГНиЮ—1) попе,удої)- 
репноо иавозом; 2) иерегввв- 
ший павоз. 

Ііерегнітити, -гнічу, -тйш—по¬ 
давить, обуздать. 

Переговорювати, переговорити, 
переговорити—1) повторять, 
повторить (сказаниое); 2) (че¬ 
сав. а.) про що—вести перего- 
ворьз; 3) осплпвать, осплиіь 
в разговоре; 4) (тояько сов. в.) 
що—прогов9рить, сказать; О) 
пролзпеети до коааа. 

Переговорюватися — перегоьа- 
рп ват вся. 

Перегоджу вати, •джую, пере¬ 
годити, -джу, -диш — пере¬ 
жидать; погодить. 

Псрегбдом, перегодя, пар.—спу- 
стя некоторое время, погодя. 

Переголосовуватн, переголосу- 
вати—наново голосовать, во- 
тировать, персголосовать. 

Перегблшвати, переголити—-І) 
перебривать, перебрпть; 2) 
наново брпть, побрить. 

Перегороджувати, перегороди¬ 
ти—1) перегоражпвать, пе¬ 
регородить; 2) переделнвать,. 
переделать ограду. 

Перегорожа, -жі—пзгородь. 
Перегорок, -рка—пригорок. 
Перегортати, -таю, перег6ртуг- 

вати, -тую, перегорнути—1) 
пероворачивать, переверн^ь 
(на другую сторону); 2) по,- 
релистьінать, перелистать; о) 
мешать, помешать (в печи). 

Перегоряти, перегорювати, пе¬ 
регоріти, -рю, -риш—пере¬ 
горать, перегореть. [стпть. 

Перегостювати, -тіою —прого- 
Перегравати, переграти — 
* и грать, сиг рать сильнеє, чем 

слвдует; »2) (шаіьхо совл в У 
окончпть * играть; 3) осплп¬ 
вать, осилять в игре; 4) (толь- 

! ко сов. в.) перебродить; 5) про- 
ї пгрьівать, проз грать. 
Перегризтися —’ 1) погрьгзть 
друг друга; 2) перессориться. 

Перегрібати, перегребти—1) пе- 
рогребать, перегресть; 2) пе- 
ремешивать, перемешать (в 
печи); 3) ворошить, перево- 
рошить (сено), 0^1 

Перегрівати, перегріти—1) обо- 
гревать, обогреть; ,2)^ пере-^ 
гревать, перегреть. 



Перегромаджувати—Переднювати 
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Перегромаджувати, перегрома- 
дити—перегребать, ч'ресть. 

Перегукати—перекричать. 
Перегукуватися, перегукнути- 

ся*-дерекликаться, -кнуться. 
Перегуляти—1) прогулять; 2) 
иовремонить. і^стоть. 

Перегуснутн — слишком загу- 
Порегусти, -ду, -ДЄШ, прощ, вр, 

*гув» ~ла—перестать еудеть. 
Перегучати—перезву чать. , 
Перед, прейл.—1) переду пред; 

-) перед, до, равее. П. ча¬ 
сом—преждевременао* 3 пе¬ 
ред літ—с давнего времени. 
П* трьома роками—три года 
тому назад. 3) к. Заїхав пе¬ 
ред браму—под'ехал к воро¬ 
там. 

Перед, -Ду — 1) перед, передняя 
часть, сторона; 2) переда—а) 
поли полу шубка; б) передняя 
часть сапог- 3) перленство, 
продпочтенне, преимущество. 
Гї. вести, водити—продводп- 
тольетвовать, иттп вперодн; 
комавдовать. Чий п. — чья 
первая очередь. 

Передавати, 'передати, .д£м, 
-даси—1) передавать, пере¬ 
дать. П. ким — передавать 
через кого. 2) передавать, 
передать, дать лишку; -ся_ 
1) передаваться, передаться; 
-І ДО кого—передравдаться, 
переправиться, переходить, 
перейти на чьго сторону; 3) 
сообщаться, -щиться с кем 

Передарувати, -руЮ _ авреда.’ 
рать, раздарпть. 

Передатний—передаточний. 
Передаток, *тку — передаток, 
передача. 

Передача-- передача, сообще ниє. 
Передбачати, передбачити _ 
□редвидеть, оредусмотреть. 

Передвік, -ку — предвечность 
Передвірок, -рку — др6дворие* 
Передвічний—оредвечний. 
Передвіщати — предведаті* 
предс казать. 

Передвоєнний;—довоєнний^ 
Передержанець, гНіїНу^- укри- 
ватель. 

Передержувати, -жую, передер¬ 
жати, *жу, -жйш — 1) укрьь 
вать, укрить похпіденное* 
2) держать, продержать (аз- 
вестное премії). 

, Псредешевйти продешевить. 
1 Передзймний—предзимний. 
І Передивлятися, передивитися, 

-вдюся, -вишся — аер^сма- 
трпвать, пересмоіреть. 

І Передирати, передерти, -Деру, 
передрати, -дру—переривать, 

і перервать, передирать, пере¬ 
драть, проривать, прорвать. 

Передйстий—грудастіїй. Р 
Переділ, -лу—1) ОТДСДЄнд0* 2) 
купа; 3) передел. 

Переділка—перегородка'. 
Переднім, ітр.—передом» 

і Передмова—предпеловде. {лот. 
, Передмур’я, -р’я—ограда; ои- 

I Іередник—передняя, прихожая. 
Переднйти, -дню, -нйш — пе¬ 
реметіть дно. 

Переднівка, -ки, переднівок, 
-вка время перед жатвоіі, 
перед новим сбором. 

Передній—1) передннй; 2) преж* 
ний; 3) оервнй, лучший. П-£ 
слово—предпедовпе. 

Передніше, пар.—прожде. 
Передні ший—1) передний, на- 

ходящпЙся перед другими; 

2) блпжо находящийся; 3) 
пружний, бивший перед атнм; 
4) лучшпй, отборньїй, І 

Переднювати, -днюю—пробить, 
провести день. 
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Передяяк, -ка — 1) идущий ( 
впереди (человек, животное); 
2) видающийся^ передовоіі 
человек. 

Передобідній, передобідяний— 
дообеденний, предобедепний. 
Передобідок, -дну—закуска пе¬ 

ред обедом, позднпй завтрак. 
Передовик, -ка—1) вожак, вм- 
дающаяса личкость; 2) (ні- 
зетп.) передовик. 

Передовнйцтво—1) начальство- 
ванне, предводптельствова- 
нпа; 2) (соб.) предводптели. 

Переділень, -дня — канун. На 
переціди і—накануне. 

Передік, -ДКа — 1) передок; 2) 
передняя часть (телегп, ту¬ 
ши); 3) облучек, козли. 

Передом, ьар. — 1) вперед, на¬ 
перед; 2) сначала, сперва; 
3) перед; 4) пре жде, раньте. 

Передостанні й-иредпоследипй, 
Передіщуватися, пере дошити¬ 

ся, -щиться {безл.)—миновать 
дождяивой погодо. 

Передпічний—предпечний^ 
Передплата-^оібдаиска (на из- 
дание). 

Передплатник, -ка—подписпик. 
Передплачувати,передплатити, 

(що)—подписьіваться, подпи- 
саться (на изданпе). 

Передпокій, -кою—передняя. 
Передрам’я, -М’Я—предпяечип- 
Передранії і й—предрассветний. 
Передрімати—І) кого—продре- 
мать (больше кого-дибо); 2) 
преодолеть сон. 

Передрочйтися — 1) (о бкотс) 
перестать бєгать, метатьст 
.(от укуоов оводов); 2) пере¬ 
стать кап рп значать, беситьса. 

Передрук, -ку — перепочатка. 
Передруківувати, передрукува¬ 
ли—передечативать, -чатать 

Передряпати—перецарапать. ! 
Передслово—предпеловие. щ 
Передсуд, -ду—1) предрассудок; 

2) предубеждение. 
'Передуванити — ’иеределить„ 

разд влить. 
Передувати—вод птельствовать. 
Передумувати, передумати — 

перед умивать, передумать. 
Передуріти, -рію — перестать 

еумасбродствовать. 
Передучіра, пар.—третього дня. 
Передущий —.1) передний; 2> 
предшєствующий, * [ний. 

Передчасний — преждевремен- 
Передше, —прежде, ранееЛ 
Пере дя ганн я—п о р ео д ев ан и е. ( 
Передягати, перелягти —пере-, 
одевать, переодеть. 

Пережевріти—перетлеть. 
Переженити, -ню, -ниш — ле-> 
режевпть. 

Переживати, пережити—1) пере- Iі 
живать, пережать; 2) проялі-І 
вать, прожить. 

Пережидати, переждати—пере¬ 
жидать, переждать, прождать. , 

Пережижка—глиняная посу;;а.І 
Пережовтити, -чу, -тиш-»юлишЧ 

ком пожелтить. | 
Пережовувати, пережувати —| 

иережевьівать, пережевать. 
Пережувач, -ча—жвачиое. ч 
Перезати, -жу, -жеш—оддаси-, 

вать. 
! Перезбііватися—спорить. . мл 
Перезва—обряд (свадебньїй). 1 
Перездрївати, перездрГги^їред-і 

в!тдеть,вредусматривать,уган 
дать (погоду; вапр«). 1 | 

Перезивки, -вок—послесвадеб- 
ние угощення. 

Перезимувати — 1) перезчмо- 
бать, провести зиму; 2) кого ‘ 
що—продержать, прокормить. 

БНМу* . _ ” •' 'А 



Лгрезимуватнся~Пі* р е ка ту в а т и 

Перезнмуватися (без*.)—пройти 
ЗИМЄ. г 

Перезимча , -чати — перезимо* 
вавшпй теленок. 

Пе?езіїІти~ПЄрЄСТаТЬ кРпчать- Ііерезіхати — перестать зевать 
Перезвати - проводить, про- 

сльїшать. 1 
Перезначувати, перезначйтн_ 

1) переменять, -нить метку 
2) ставить, поставить мети 
на всех. 

Перезйк, -зка—ременний пояс. 
Перезолишати, перезолоти,-лю, 

-лиш—(у кожевнюсов) переси¬ 
пать, пересипать кожи золой 

Перезрівати, перезріти, -рін> 
-ріСШ — перезревать, -зроть! 

.Іерезріти, -рю, .рйш — обо- 
І зроть, окинуть взглядом. 
Перезування—переобуваньо. 
Перезувати, перезути — поре- 
обувать, переобуть. 

Переіначувати, переіначити-пз- 
менять, пначить, перенначп- 
вать, переламе нить. 

Переїдати, переїсти,. -їм, -їси 
переедать, переєсть. 

Переїди, -дїв — об'едкп (сена 
п соломьт) пз-под яслей, 

Переїднати - Д) прпвлечь; 2) 
разделить. 

Переїздгіти, -жджу, -здйшгпе- 
реїхати, -їду, -деш — 1) що, 
через що — проезжать. прое- 
хать; 2) переважать, перев- 
хать, П-атн в Азом кого-н. 
(перєн.) -задеть сильно, за* 
деть за жлвое, 

Переїз(д)ний—проезжий (о до¬ 
роге), переездвий. 

Переїздом, нар.—проездом. 
ЛереЙма —1) Оерехвативаеие; 

воанаграждеппе (за до¬ 
ставку пойманиого яа реке); 
о) [обряд) остановка царизм і. 
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поезда жениха; 4) схватки 
у рожепліш. 

Переймання - 1) пере вимани о, 
-) перехвативанпе. 

Переймати, перейняти, -йму, 
-меш — 1) леренпмать, пере* 
иять, перехватипать, пере* 
хватить; 2) (о реке, оерагс) пе- 
ререзивать, перерезать ято 
пройти через что; 3) в ід кого, 
ЩО — перенимать, перенять' 
научиться от кого, подри¬ 
жать кому; -ся — 1) прерьі- 
ваться, прорваться, прекра- 
щаться, прекратпться; 2) чим 
— проникаться, пронпкнуть- 
ся вев?* , Гнать. 

Перейменувати — переимеао- 
Перєії/ин, -мів—1) перехват; 2) 

пе^>ехватнванпе. 
нар.—с перерБгваМії. 

Перекя-противоречпе, протиВОя 
действпе. 

Переказ, -зу — І) пересказ^ 
передача на'' словах; 2) про* 
данпе; 3) пере вод (денег). 

Переказувати, переказати -жу, 
•жеш 1) пересказшватьі 
пересказать, рассказатьГ 2) 
передавать, передать па сло- 
вах^ 3) говорить, сказать все, 
називать, назвать одно за 
зруї пм, 4) гроші—* посилать, 
послать деньги переводом. 

Перекаламутити — возмутпть 
оомутпть. 

Перекалатати, -Таю — перезво 
вхіть (во все колокола), 

Перекалка, перепалок, -лка — 
ГрЯЗВЬІР рвьі, ручьи (попе¬ 
рек^ дороги). 

Перекапостити, -щу, .стиш — 
пзгаїпть, оковчательяо пс- 

Перекат—овраг. [нортпть- 
Гкрекатувати — перемучпть 

(многнх), 
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Перекачувати, перекачати — 1) 
що у чому — оачкать, ви¬ 
валять; 2) валпть, сваллть 
(мног.). Пбшесть усіх пере¬ 
качала— аппдемил всех ова¬ 
ли ла с ног. 

Перекв і ту вати—отдвесть* 
Перекидати, перекидати, -даю, 

-ЄШ-перестрапвать, -строить. 
Перекидати, перекинути, -ну, 

-НЄШ-1) перебрасивать, пере- 
ироспть, перекиднвать, пере¬ 
кинуть; 2) опроксдивать, 
опрокпиуть;3) перестраивать. 
лерестроить; 4) в що—пре- 
гіращать, превратить во что; 
">) давать, дать что-лнбо; -ся 
— 1) перекинуться, кувшр- 
каться, перекувиркнуться; 2) 
до кого—переходить, перейти 
і на чью сторону); 3) через 
■ до — переправляться, пере¬ 
правиться, переехать; 4) еме- 
няться, смениться, переби¬ 
вать; 5) у ЩО—превращатьея, 
иревратиться во что, оборо- 
титься; 6) чим—переменять, 
неременпть что. 

ІіСрекЙДИСТИЙ — неустойчшшн, 
валкий. 

Перекидки, кар.—кувирком. 
Перекидний—-переметний. 
Перекидом, пар. — перекувьір- 

кпваясь. 
Перекйдько — перебежчпк, ОТ- 

ступник, ‘ренегат. 
Перекипати, перекипіти, -плю, 

-плять—перекипать, -кипеть. 
Перекінчнк—перебежчик, рене- 
Перекіп, -копу—Перекоп, [гат. 
Перекір, -кбру—1) дерекор; 2)- 
прекословпе. (перекор. 

Перекірливий — делающий на 
Перекіт, -коту—свод, арка. 
П^ЬекіцнуТися — перекувьір- 
7йу&їя* _ . .. __ 
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Переклад, -ду -в-1) переклади- 
ванпе^ 2) перегрузка; 3) пере¬ 
кладина; 4) перевод, перело- 
жение. П. на українське — 
перевод на украянсквй язьїк. 

Перекладання — 1) серекладм- 
вание; 2) перегрузка; 3) пере¬ 
вод (процесе). 

Перекладати, перекласти, «кла¬ 
ду, -деш •— 1) класть, поло¬ 
жить через что; 2) перекла- 
дьівать, перед ожить (с одного 
места на другое); 3) перегру- 
жать, перегрузить; 4) пере¬ 
водить, перевести (на др. 
язик). 

Перекладач, «ча—перевохгїіі^. 
Перекладний—пере водний. 
Перекладник, -нидя—перевод- 
чик, -чица. 

Перекликання — переклнкашіе. 
Перекликати,перекликати ,-каю, 

-еш и -чу, -чеш—перезивать, 
перезвать. (исклевать. 

Переклювати — переклевать, 
Перековерзувати —перекаприз- 
шічать. (веркать. 

Перековерсати, -саю — переко- 
Перековувати, перекувати—1) 

переповивать, переконать, на¬ 
ново сконать; 2) (только сов. в.) 
прекратнть кукованье (о ку- 
кушке). [тать. 

Переколотйти, -чуг-тиш-взбод* 
Переколбшкати — пере пугать, 

привести в сиятение. 
Перекблювати, переколоти—І) 
пере назвать, переколоть, 
расколоть; 2) перекальївать^ 
переколоть, перебодать. 

Переконаний—убожденвнй. 
Переконання—-у бежденис. 
Переконуваний — убеждаеміій- 
Перекбнувати, переконати — 

» убеждать, убедпть; «СЯ (ЧО¬ 
ГО)—убеячдаться, убедитьсД. 
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Перекоп, -пу—первшеек. 
Лерекбпувати, перекопати—ло- 
рекапьівать, перекопать,вско¬ 
чать вавово. [путь. 

Перекоржавіти—-(о кожв) ііссох- 
Перекортіти, -тйть (кого, кому) 

{бсзл.)—перехотеться. 
Перепорюватися—спорить, уко- 
рять взапмио. [типоло. 

П ерекотипбле—(раст.) л ерека- 
Перекбчувати, перекотити,-ко- 

чу, -Тиш—перекативать, пе¬ 
ре катать. 

Перекбшла!ТИ)ТИ -векдокочпть 
Перекошувати, перекосити — 
пере нашивать, перекосить. 

Перекрадаги, перекрасти, -раду, 
-деш—красть, украсть укра- 
дешзое;-ся—прокрадиваться, і 
прокрасться. 

Перекраювати, -раюю, перекра¬ 
яти, -раю — перерезьівать,, 
перерезать. і 

Перекреслювати, перекреслити 
перечеркивать, -черкнуть. 

Перекривати, перекрити, -крию 
“перекривать, перекрить, 
покрить наново. 

Перекргівдити.-джу, -ЛИЦІ—Обі:- 
деть, оскорбпть. 

Перекривляти, перекривити, 
-ВЛЮ, -ВЛЯТЬ—1) покривлять, 
покривать, нсказить; 2) щ>- < 
редразнивать, нередразнпть.:! 

Перекрій, -рбкь І) разрез; 2) 
сеченле, профияь* 

ПерекрігОваги,-риюю, перекрої- 
їи» -рбіо, -ЇШ—перекрапвать, 
пєрекроить. [виродок*. 

Перекрут, -та -— і) ренегат; 2і 1 
Перекручувати, перекрутити, 

-Чу, -тиш—1) нерекручпвать, 
перекрутить, испортлть кру- 
гя; 2) извращать, пзвратпть. 
исказить; о) связьшать, туго 
стягпвать. 

Перекудлити, перекудбвчитп —. 
вз'ерошпть. 

і Перекуйбвджувати, перекуйбв. 
дити, -джу, -диш—1) вв*вро- 
шивать, -шить; 2) переор— 

* сать> переривать, перерить. 
Перекульбачувати, -чую, пере- 
кульбачити, -чу—переседли- 
вать, переседлать. 

Перекульгати—пройти, хромал* 
Перекуп, -пу—подкуп. 
Перекупень,-пня, перекупник, 

-ка, перекупець, -пця—пере¬ 
куй щик, торговец. 

Перекупка—торговка. 
Перекупня, -ні—перепродажна. 
Перекуповувати, -вую, перс- 
купляти, -пляю, перекупити, 
-плю, -пиш, -плять — пере¬ 
купать, перекуипть. 

Перекупство—продажность. 
Перекупувати, -пую — скупить 

^Перекуска— закуска. " [ВСе. 
Перекушувати,перекусйти ,-шу, 

-сиш—1) перекусипать, -ку¬ 
сать; 2) закусивать, закусить. 

Перелагоджувати, перелагодн- 
• ти, -джу, -диш — переделп- 
вать, пере додать. 

Перелад, -ду, в еьіраж.: Нема ні 
ладу, ні переладу—нет вика- 
кого порядки. 

Переладновувати, переладну- 
вати — иередельївать, пере- 
делать, переладить. 

Переладовувати, переладувати 
—пере гру жать, перегрузвть. 

Перелаз, -зу—перелазня. 
Перелазити, -жу, -зиш, пере¬ 

лізти, -зу—перелезать, -лезть* 
перелалзивать, переползтл. 

| Переламувати,переламати,-маю 
г —перелами вать, переломать 
Перелатувати, -тую, перелата¬ 
ти, -таю—наново чинить, по¬ 
ставить заплати. 

Ііерелаювати — Перемальовувати 
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Перелаювати, -лаюю, перелая- 
ти-^перебранпвать, перебра- 
ндть;-СЯ (сов. в.)—поругаться. 

Перележувати, перележати—1) 
перележивать, перележать; 2) 
пролеживать, пролежать, от- 
лежать, 3) причинять, причи¬ 
нить вред, порчу дежаньем. 
Нехай полежить, хати не пе¬ 
рележить — пусть полежит, 
вреда избе не причинит. 

Перелесник—демон-пскуситель. 
Переливати, перелляти, -лляю, і 

перелити, -ллю, -ллєш-1) пе¬ 
реливать, перелить; 2) лить, 
налить сверх мори, перели-, 
вать, перелить через край. 

Переливний—переливно#. І 
Перелинути (через що и що)— 

перелететь через что. 
Перелицювання—І) перелицо- 

ванис; 2) преврашение, па- 
родировавпе. 

Перелицьовувати, перелицюва¬ 
ти—1) перелицовьівать, пе- 
релицовать, перевернуть на 
изнанку; 2) пародировать. 

Переліг, -лігу—задежь, залог, 
поде под перележкой. і 

Перелік» -ку—перочень. 
Переліс, -су — куотарниковьій 
лес, нролесье. 

♦Перелісок, -ска — видавшаяся 
клином полоска леса. 

Переліт, -літу—первлет. 
Перелітати, перелітувати, пе¬ 

релетіти, -лечу, -тйш—пере¬ 
летять, перелететь. в 

Перелітувати—провести лето. 
Перелічування — пе^есчити- 

ванье. 9 
Перелічувати, перелічити—пе- 
ресчитивать, пересчитать, пе- 
речесть* 

Перелбги, -гів—корчи, судоро¬ 
ги (у скота). _ 

Пере лож йти, СЯ. Перекласти, 
Перелйм, -му—издом, перелом, 
преломление. 

Переломлювати, переломити — 
переламивать, переломить. 

Перелупити, -плю* -пиш — пе¬ 
реломить. [блуд. 

Перелюб, -бу—прелюбодеянве, 
Перелюбець,-бця—арелюбодеіі. 
Перелюбити—перебить, отбить 
у кого любимого человека. 

П ерелюбішй — пре любо дей ний. 
Перелюбник—прелюбодей; -ни* 
ЦЯ—блудиица. ^ 

Перелюбство, перелюбки, -бок— 
пре любо дезшпе. $ 

Перелютовувати, перелютувати 
—перепаивать, перепаять. 

Перелютувати — перезлиться. 
! Перелягати, -гаю, герелягтй, 

-ляжу, -жуть — передегать, 
перелечь. 

Переляк, -ку—дспуг, перепуг. 
Перелякувати, перелякати—пе¬ 

ре пуги ват^, перону гать. ^ 
Перелямбвувати, перелямуватії 

—обшивать, обшить наново 
край каймою. 

Переляскати — перестать хло¬ 
пать (бичем). 

Перемагати, перемогти, -можу* 
-жуть—превозмогать, превоз- 
мочь, ододевать, одолеть, по- 
беждать, победить, переси- 
ливать, пересидить, преодо- 
леть; -СЯ—1)(м&льконссов. в.) 
сопераичать сплою; ") про-** 

.возмогать, п}>евозмочь сеоя» 

овладеть собоЙ- 
Перемальовувати, -ву*о, пере¬ 
малювати, -люю 1) списи- 
вать, списать красками; пе- 
рерисовшвать, перерпеовать 
(С оригпнала копию); 2) пере* 
пповівать, переписать ^каріи- 

ну наново. • ,: . г 



ІІерецахатн — Перемкнутися 

Перемахати — 1) переплить 
(сильними двнженпямп); !і| 
пройти (бистрими шагами). 

Перемахлювати — 1) перетасо- 
вать (карти); 2) смошенеп- 
нать; 3) переписать наскоро. 

Перемахляруватн, -рую, пере- 
махлярити — растрачивать, 
раетратпть; 

Перемахнути — 1) бистро пе¬ 
рейти, перебежать, перепра¬ 
виться: 2) бистро еделать 
пто-лпбо. 

Перемацувати, перемацати — 
первгцунивать, перещупать. 

Перемащувати, перемастити, 
-Щу, -стиш— 1) перекраши- 
Діать, пере красить (в другої! 
цвет); 2) иеремаслнвать, пе- 

• - ремаслпть; 3)перетасовивать. 
перетасовать (карти). 

Леремеженитися, -ііиться(оюл.) 
—пройти, окончпться к доб¬ 
ру, обойтпсь. 

Перемежка, перемежок, -жку— 
1) промежуток; 2) промеж- 
ность. 

Перемелений —- перемолотий. 
П-на тема—набитая тема; 

Перемелювати, перемолоти,-ме¬ 
лю, -леш—1) перемальївать, 

І перемолоть; 2) (песов. я.) по¬ 
роже ви вать одно и то-же. 

Перемервити, -ВЛЮ, -ВИШ — (о 
соломе, снопах) деретлеть, | 
перетру хнуть. 

Перемерзнути — перезябнуть. 
Перемет, •-ту—і) сяежний на¬ 

нос. Стати на п-і—повре- 
дить, воедрепятетвовать. 2) 
риболовний снаряд. 

Переметати, -мечу, -чеш, пе¬ 
реметнути, -ну—перебраси- 
вать, нереброенть. 

Перемешкувати, перемешкати— | 
проживать, прожить* 

Перемивати, перемити, -мию— 
перемивать, перемить. 

Переминати, церемняти и пере- 
. м'яти, -мну, -неш—1) пере¬ 

минать, перемять; 2) пере¬ 
жени вать, пережевать; 3) ко¬ 
го на зубах — ругать, пере¬ 
бирать, кого по косточкам. 

Перемирати, перемерти—дере- 
мирать, перемереть. 

І Перемитий — перемитий. Як 
и-ті—один лучше другого. 

Переміль, -міли—мель. 
Переміна—1) перемена; 2) за-* 
мена; 3) превращенпе; 4) но- 
вовведен і і е, новшество. 

Перемінний—деременнип. 
Переміняти,. перемінити, -нк», 

-ниш—І) переменять, пере- 
менить; 2) заменять, ваме- 
нпть; 3) -СЯ—аревращаться^ 
превратпться. Світ п-вся— 
потемнено в Д1 лазах. 

Перемірювати, переміряти—1) 
перемерпвать, переморить: 2) 
перемерять, -мерпть наново. 

Перемістити, -щу,-стиш—пере¬ 
мести ТЬ. 

Перемітувдти, переметати, -ме¬ 
чу, -чеш—1) перебрасьівать. 
переброенть; 2) охватьівать, 
охватнть, обвить вокруг; 3) 
барву — измснять, изменить. 

Переміні, -шу—помесь. (цвет. 
Перемїш, нар, — смешанпо, в 

смеси, [меха. 
Перемішка—1) смешение; 2)по- 
ПеремІШНИЙ—смешапншй. 
Перемішувати, перемішати — 

смешивать, смешать, пере-* 
метать. 

Перемішувати, перемісити — 
\іеспть наново, перемеспть. 
Переміщення — перемещение. 
Перемкнутися — переправиться, 
переехать, пробраться. 

перемліти- перепеля Ь1Г> 

Перемліти, -дно—изньгть, вето- 
миться. [манивание. 

Лерембва — сманива ниє, нере- 
Леремовляти, перембвитн—1) 

кого —переманивать, перема¬ 
нить, подтоваривать, подго- 
ворлть; 2) до кого—промол- 
вить, перекинуться словом; 
3) пересказивать, перес ка¬ 
зать наново;4) передразпдть. 

Перемовлятися—рассуждать с 
кем, препираться. 

Перемовчувати, перембвчати — 
промалчовать, смолчать. 

Перемога—победа, перевес. 
Перемогти, -ся, см. Перемагц^ 
ти, -ся. Іпобедитель. 

Переміжець, переможник,-ка— 
Переможний — победоаосни'й. 
Перемокати, перемокти, -кну, 

-неш — перемокать, пере¬ 
мокнуть. [литься. 

Леремолйтися — окончпть мо- 
Переморгуватися, переморгну¬ 
тися—деремигиваться, пере¬ 
мигнуться. (и сто мить. [ 

Перемордувати — перемучить, 
Перемудрувати, -рую — пере¬ 

хитрить, перемудрить. 
Перемулина—болото, [ниться. 
Перемусувати, -сую — перепе-, 
Перем’яшкурити—перемять. 
Перенаджувати, перенадити, 

~Джу, -диш — иеремашівать, 
переманить. 

Перенесення—перенос, [секс. 
Перениз, -зу—переборка в су* 
Перенизити, -жу, -ЗИШ—слпш- 
ком понизить, 

Перенівечити — 1) исдортить, 
попортить, изгадить, пско- 
веркать; 2) искалечить мно- 

_ ереаісся,-сся-переносье. [гпх. 
4ІЄреносиТИ, -шу, -сиш, пере¬ 
нести, -су, -сеш—1) перено- 
сать>, перенести; 2) переда- 
Р* Гос. Сдоігії. А. Шііовсьіснй —35. 
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вать, передать (словесно); 
3) расеказать, разнести что. 

Переносник—2) переносчик; 2) 
| (грам.) знак переноса. 
Переночувати — 1) нереноче- 

вать, проспать ночь; 2) КО¬ 
ГО—пустить на ночлег. 

Перенудити,-джу,-диш-1) и сто¬ 
мить, нагнать тос ку, скуку; 
2) (безА.) перестать тошнить. 

! Перенюхувати — переклепать. 
Перебр, -ру—дерепашка. 
Переорювати,-рюю, переорати, 

-рю, -реш — перепахивать, 
иорепахать. 

Перепадати, -даю, перепасти, 
-паду, -деш—перепадать, пе- 
репасть; -ся—исхудать, ис- 
тощпться. [переменчивьій. 

Перепадистий — веностоянньїй, 
Перепакувати— І) перепаковать; 

2) переложить (чем-нпбудь 
вощь). [кирпич. 

Перепал, -лу — пережжевньгй 
Перепалювання — пережпгавие. 
Перепалювати, перепалити,-лю, 

-лиш—1) сжпгать, ежечь; 2) 
пережигать, пережечь; 3) 
о лишком сильно напре вать, 
иагреть, натопить. 

Перепарити—перегреть, слпга¬ 
ком переварить. 

Перепартачити—совсем иеиор- 
тить что, перевахлять работу. 

Перепарувати—перестать пспа- 
ряться. 

ПерепачкОвувати, перепачкува- 
ти — перевозить, перевезти 
(контрабанду). 

Перепел, -пела—перепел. 
Перепела, перепелиха, перепе¬ 
лиця, см. Перепілка* 

Перепелячий, перепелячий — 
перепелиний. 

Псрепело, -ла—ключпца. 
Перепеля, -ляти—перепеленок. 

І 
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Переперчувати, переперчити — 
переперчивать, переперчить. 

Перепивати, перепити, -п’ю, 
-ПТ€И1 — І) КОГО—перешивать, 
перепить, випить больше 
кого; 2) до кбго — випивать, 
випить (за чье здоровье, же- 
яая кому счастья); 3) ко¬ 
му, ЩО—(на саабьбе) вьшавая 
рюмку, дарить что-либо но- 
вобрачним. 

Перепилювати, перепиля[и]ти, 
•ляю — первпилпвать, -лить. 

Перепинати, переп’ясти, -пну, 
-неш—1) (веревну) протяги- 
вать, проткнуть через что- 
лнбо, перегородить что (про¬ 
тяв у тою вещью); 2) пре- 
граждать, преградіггь; -ся— 
опоясиваться, опоясаться. 

Перепиняти, перепинити,-ню, 
-ниш—1) пре граждать, пре* 
градить; 2) (о речи) переби¬ 
вать, перебить, прерьівать, 
прорвать, останавливать; -СЯ - 
прекрлщаться, прекратиться, 
прориваться, прорваться. 

Перепиранка — порвавшаяся от 
мьітья рубаха. 

Перепирати, переперти, -пру— 
1) перетаекпвать, иерета- 
щить; 2) проводить, провести 
(своє решенпе, кандидата). 

Перепирати, перепрати, -перу, 
-реш—иорестпрнвать, пере- 
стирать, перемивать, пере¬ 
мить. 

Перепис, -су—1) коппя руко¬ 
писи; 2) переппсь; 3)рввизпя. 

Перепит, -ту—1) расспрос; 2) 
переспрос. • ^ 

Перепитування—1) расспраши- 
вание; 2) аереспрашпвание. 

Перепитувати, перепитати—1) 
в кого чого, за чим — рас- 
спрашнвать, рас сир о сить; 2^ 

пореспрашивать, переспро- 
сить; -ся — 1) спрашивать 
друг друга; 2) в КОГО—пере- 
спрашивать. 

Перепихати, перепхати, -хаю, 
перепхнути, -пхну, -неш— 
перетад кивать, перетолкнуть, 
перепихивать, передихнуть. 

Перепієць, -ПІЙЦЯ-1) свадебньїй 
хлебец; 2) брат новобрачноіі. 

Перепій, -пбю— 1) переной; 2) 
випивание (на свадьбе) за 
здоровье новобрачшлх. 

Перепікати, перепекти, -печу, 
-чуть —передекать, перепечь. 

Перепілка—дерепелка. 
Перепічка—лепешка. 
Переплакати—1) перестать пла¬ 

кать; 2) проплакать; 3) ви¬ 
плакаться. 

Перепливати, перепливти и пе¬ 
реплисти, -ву, -веш, пере- 
плинути — перепливать, по¬ 
рей лить. 

Переплигувати и переплигати, 
-гаю, переплигнути — пере- 
нрипшать, перепригнуть. 

Переплутувати, переплутати— 
1) дерепутьшать, переиутать, 
оплесть, переплесть; 2) спу- 
тілвать, спутать, переметать. 

Переповідати, -даю, перепо- 
вісти, -вім, -вісй—переска- 
зивать, пересказать. 

Переповнювати, переповняти— 
пореполиять, наполнять. 

Переповня—«збиток. 
Переполіскувати, переполоска¬ 

ти, -щу, -щеш—переполи- 
екп вать, -лоскать, ополоскать. 

Переполовинювати, переполо¬ 
винити — брать, взять поло¬ 
вину. растратить, отобрать 
на половину. 

Переполох, -ху—1) пспуг; 2> 
нездоровье от испуга. 

54 Переполохати-* Переривати 

Переполохати, переполошити— 
перепугать, встревожпть. 

Переполбшений — переиуган- 
ньтй, пспуганні.ій. 

Переполуднати, переполудну¬ 
вати—пополдничать. [ствие. 

Перепона — препона, препят- 
ПерепОнка—планка. 
Перепорити—1) перед:дать; 2) 

пропустить ерок. 
Перепороти - распороть на двоє. 
Перепотіти, -Тію — 1) перепо- 

тсть; 2) дропотеть. 
ПерепОчив, -ву — передишка, 
отдих, пауза. 

Перепочивати,перепочйти,-чи¬ 
ну, -неш—отдмхать, отдох- 
нуть немного. 

Перепочинок, -нку — отдих 
(кратковрем е нний). 

Перепрасовувати, перепрасу¬ 
вати—переглаживать, пере¬ 
гладить. [миться. 

Перепрацюватися — переуто- 
Перепрашати, см. Перепрбшу- 
вати. 

Перепрівати, перепріти—пере- 
превать, перепреть. 

Перепроваджувати, перепрова¬ 
дити, -джу, -ДИШ—проводить, 
провести через что. 

Перепродування — 1) перепро- 
Дажа; 2) барншнпчание. 

Перепродувати, перепродати— 
1) перепродавать, -дать; 2) 
барьішничать, торговать. 

Перепрбс, -су—извиненпе. 
Перепрбсини, -син—1) извиве- 
ние; 2) дирушка после прн- 
ЬіПрСНПЯ. 

Перепрошувати, перепрошати, 
перепрохати, -хаю, перспро- 
сйти? -шу, -сиш — 1) изви- 
НЯТЬСЯ, извивгиться, попро¬ 
сить извинения; 2) просить, 
попросить, упросить; 3) про¬ 

сить, попросить (многих од¬ 
ного за другим). 

Псрепрядки, -КІВ — шерсть, 
оставшаяся после прядения. 

Перепуд, -ду—передуГ. 
Перепудитися, -джуся, -дишся 

—перепу гат ься. 
Перепускання—1) пропуск; 2) 

перегонка, просепванпе. 
Перепускати, перепустити,-пу¬ 
щу, -стиш—1) пропускать, 
пропустить; 2) через що— 
перегонять, перегнать, про- 

.сеять, профильтровать; 3) 
уступать, уступить в чем.что. 

Перепускний—пропускной. 
Перепуст, -ту—1) колба, холо¬ 
дильник; 2) см. Переріз. 

Перепустка — пропуск, рнзре- 
шение. 

Переп'ясти, см. Перепинати. 
Перероджувати у перерядити, 

-джу, -диш—1) що—перере- 
шать, перерешить; 2) КОГО— 
отсоветовать кому, изменпть 
чье решение. 

Перералювати, перералити — 
1) перепахпвать, перепахат^ 
ралбм; 2) провести борозду. 

Перераховувати, перерахувати 
пересчитивать, пересчитать. 

Перерва—Т) перерив, пауза, 
интервал, промежуток; 2) 
антракт. 

Перервиця—нерермв. [жвачку. 
Переремигати — переженять 
Перерепанка — 1) треснувшпй 

плод; 2) аотрескавшийся 
предмет. 

Переривати, перервати, -рву, 
-рвеш—1) переривать, пере¬ 
рвать; 2) проривать, пре- 
рвать. прекратить. 

Переривати, перерити, -рию, 
-єш—переривать, перерить 
п ер е кап н в ать, пере копать. 



Переривач—Пересміхатися 

Переривач, -ча — ирерьіватель. 
ЦереривниЙ—прернвной. 
Переривчастий — прерьшистьій. 
Переринути-иронирнутьсквозь; 

что-нпбудь, проскользнуть 
ПОД ВОДОЙ. 

Перериштувати — переставить 
леса (при постройке). 

Перерід, -роду — вмрождение,1 
результат вьірождония. 

Переріз, -зу—ерез, отрезанная 
половива бочки. 

Перерїк, -ку—пререкание. 
ТІ ер е роб, -бу—издишек работн 

(по времени, продукции). 
Переробка—переделка. 
Переробляння - передельїваяпе. 
Переробляти, переробити, -блю, 

-биш—^1) передельївать, пе- 
ределать, перерабатьівать, пе- 
реработать; 2) (ліол&хо сов. в.) , 
церв долать, с долать все,-ся 
.— уставать, устать от ра- 
ботьі. [кром, 

Переруб, -бу — 1) ерез; 21 за- 
Перерубувати, -бую, переруба- 
ти, -баю—перерубувать, пе¬ 
ре рубить. 

Пересвідчення—убеждение. 
Пересвідчувати, пересвідчити— 
у беж дать, убедить, удосто- 
верить. 

Переселення—переседеюіе. 
Переселенський, пересельський 

—иереселепческий. [неп. 
Переселець, -льця—иереселе- 
Пересердитися, -джу ся, -дишся 

—перестать сердиться. 
Пересердя, -ДЯ—гаев. З п-дя— 

в серддах. , 
Пересиджувати, пересидіти,-си¬ 
джу, -диш— 1) сидеть, дрос&- 
деть; 2) ЩО—пережидать, пе¬ 
реждать сидя; о)(^ол^к*о сов. в,) 
просидеть слппіком долго; 4) 
ногу—отсидеть погу. 

** І * *>4 ^ 

Пересилати, переслати, *шлн>, 
-шлеш — иересьшать, пере¬ 
слать; -ся—пересилать друї 
другу, обменнваться посил¬ 
ками, посланнями. 

Пересип, -пу—пересидь. 
Пересипання—пересьшание. 
Пересичати и пересичувати—пе- 

реситать. 
Пересичений — первсьпценний. 
Пересихати, пересіоїхнути — 

пересихать, пересохнуть. 
Пересївня — иосажепньїй лес. 
Пересідати, пересісти, -СЯДУ, 

-деш—переседать, пересесть: 
— осаживаться, осесть. 

Мороз п-вся — мороз сдал. 
Пересіл, -еблу—пересол. 
Пересічна—перегородка. 
Пересічний—І) пересекагощші- 

ся; 2) ередаий. 
Пересічно, нар. — в ереднем. 
Перескаком, кор.-пересклкивая. 
Перескік, -коку—ярижок (при 
передригивапии через что). 

Перес[ш]клйти, -склю, -лиш — 
застеклпть. [ириприжку 

Перескоком, кар.—скачками, в 
Персславити, -влю, -виш—п» * 

рехвалить. 
Переслідувати — преедедовать. 
Переслухати, -хаю—1) ирослу- 
шать, вислушать; 2) перс- 
слушать. 

Пересмажувати, пересмажити— 
пербжарцвать, пережарв ь, 
прожарить, поджарить. 

Пересмалювати, пересмалити 
слишком сильно одаливать, 
опалить, перезкочь. 

Пересмикати, пересмикувати, 
пересмикати, -чу,-чеш, пер^ 
смикнути — передер ги вать, 

передергать, передериуть. 
Пересміхатися, -хаюся — пере* 

смспваться- 
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Пересмуга—поперечвая полоса. 
Перес о ло д жу вати, п ерес ол о ди¬ 
тя, -ДЖу, -диш^—пересолажп- 
вать, -лодить, пересластить. 

Перес6х(ну)ти, см. Пересихати. 
Переспа — пересидь, земляная 

насьшь. 
Переспати, -сплю, -лиш—про- 

спаїь известное врема; -ся— 
1) проспать; 2) виспаться. 

Переспів, -ву — 1) перепев; 2) 
перевод стихами. 

Переспівати, переспіти, -спію, 
-єш—иерезреватьт перезреть 

Переспівувати, переспівати—1) 
перейевать, пропеть уже 
равьше пропетое; 2) повто¬ 
рять, повторить (чужое пе* 
няе); 3) переводить, пере» 
вести стихами; 4) (только 
сов. в.) пропеть, окончить 

Переслравка—еделка. [петь. 
Переставати, -таю, -єш, пере¬ 

стати, -тану—1) переставать, 
перестать; 2) в чому—оста- 
навливаться, оста но виться в а 
чем, перестать, доЙдя до 
чого; 3) чого — оставлять, 
оставить что делать. 

Переставитися,-влюся, -вншся- 
умереть. 

Переставляти, переставити и 
перестановляти, перестано¬ 
вити- — переставлять, пере 
ставить, иередвигать, пере¬ 
дки ну ть. 

Перестан, -ну, перестань, -ни— 
остановка, прекращение. 

Перестанок, -нку — остановка, 
прекращение. Без п-нку — 
постоянно, безостановочно. 

Перестарку вати Й —перестарвв- 
Шийся. 

Перестерігати, перестерегти, 
*режу, -жеш — аредостере* 
гать, предостеречь. 

Перестигати, перестигнути — 
перезревать, перезреть. 

Перестилати, переслати,-стелю, 
-леш — перестилать, пере- 
стлать вповь. 

Пересторога -предостережение. 
Перестрах, -ху — ужас, испуг, 
Перестрйшувати, перестраши¬ 
ти—пугать, перепугать, не¬ 
пу гать. 

Перестрйбувати, перестрибнути 
— перепригцвать, -аригпуть. 

Перестрига— 1) овца, которая 
два раза в лето стрижется; 
-У шерсть (вторнчной стриж¬ 
ки); 3) пристриженная овчи¬ 
на старой овци; 4) (насмешл,) 
обстриженнілй, обстриженная. 

Перестригти,-жу, -жеш—слиш¬ 
ком коротко остричь. 

Перестрівати г -ваю, -сш, пере¬ 
стріти, -стріну, -неш—встре- 
чать, встретить. 

Перестріт, -ту—1) встреча; 2) 
еглаз. 

ПерестрІчати, перестрітити :— 
встрвчать, встретить. [виє. 

Перестудження— персохлажде- 
Перестуджувати, -джую, пере¬ 

студити, -джу, -диш — пере- 
охлаждать, переохладить. 

Переступ, -гу — 1) преступле- 
иие; 2) чого — пару шепне чего. 

Переступати,-аю, переступити, 
-шію, -їївш—1) переступать, 
переступить; 2) що—загора- 
живать, загородить (дорогу); 
3) що—проступать, -ступить, 
карушать, -шить (закон), со- 
вершать преступлеаие. 

Переступний — 1) преступннй, 
2) (огоде) високосний;3) тиж¬ 
день—не де ля перед маедяной. 

Пересув, -ву — 1) передвпже- 
ние, едвиг; 2) горньїй вро- 
ход, ущелье. 
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Пересувати, -ся, пересунути, 
’СЯ —передвигать, -ся, пере- 
двинуть, -ся, едвпнуть, -ся. 

Пересуд, -ду — і) вторинний 
суд; 2) судебная пошли на; 
3) (лк.) пересуди, епдетни; 
4) предрассудок. 

Пересуддя, -дя — пересуди, 
сплетни. 

Пересудливнй — осуждающий 
других. 

Пересумувати — протоековать, 
прогрустить. Сум п-ати—пе¬ 
режить тоску, печаль, 

Пересягати, пересягнути —пе¬ 
реходить, перейти, переска- 
кивать, перескочить, дере- 
шагпвать, иерешагнуть, пе- 
ребрасивать, перебросить. 

Пересякати, перееякнути—про- 
пптьіваться^-таться (насквозь). 

Пересяклий (чим) — проііитан- 
ньігІ. [бивать, 

Перетакувати—возражая, пере- 
Переташовуватися, переташу- 

ватися—иерекда лишаться, по- 
реложиться. 

Перетвір, перетвбреиня—пре- 
вращение, изменение. 

Перетвбреиня—претворение. 
Перетворювати, -рюю, пере¬ 
творити — 1) пересоздавать, 
пересоздать; 2) перед©дать, 
превращать. 

Перетерпіти—1) дерестрадать, 
перенести, вьітерпеть; 2) пе- 
ретерпеть. 

Перетика—1) преграда; 2) из- 
городь ленвая за жильем; 3) 
заткаваал поперете, полоска. 

Перетикати, перетикати, -каю 
« -тичу, -чеш—перегоражи- 
вать, -городить (натикав ннм). 

Перетикати, переткати, -тчу, 
-тчеш — перетикать, пере¬ 
ткать (тканье). 

Перетин,-ну—1)перернв;2)раз- 
рез, пересеченпе. 

Перетинати, перетяти, -тну, 
-неш—1) перерезизать, пе- 
ререзать, перерубувать, пе¬ 
рерубать, пересовать, пере- 
сечь; 2) иеререзьівать путь, 
преграднть дорогу. 

Перетинок» -нку—поперечний 
плетень. 

Перетік» -тбку—проток. 
Перетісувати, перетесати, -шу, 

-шеш — перетеснвать, пере¬ 
тесать (вновь, ішаче). 

Перетбвкувати, перетовкти, 
-вчу, -чеш—1) переталкивать, 
перетоііочь; 2) перебпть, пе- 
реломать. [ниє. 

Перетопленая — перетап.тцва- 
Перетбчувати, переточити — 1) 

перецеживать, перецедпть, 
перелить; 2) просовать, про- 
сеять: 3) пвгрьізть. 

Перетравлювати, перетравити- 
переваривать. [ренести. 

Перегривати—видержать, пе- 
Перетроїти, -рою» -Іш — пере¬ 

травить. 
Перетрощити -разгромить, раз- 
бить в дребезги, в щепки. 

Перетруска, -ки — уборка, чи¬ 
стка, прочнетка. 

Перетрухати, перетрухнути — 
(о дереье) египвать, истлеть. 

Псретрухлий— истлевший. 
Перетрушувати, перетрусити, 

-шу» -СИШ—1) що—перетря- 
хивать, перетрясти; 2) чим— 
пересипать, пересипать. 

Перетурбуватися — переоолно- 
% ваться. 9 
Перетягати, перетягти, -гну, 

-неш—1) перетягшіать, пе- 
ретянуть; 2) тануть, прота¬ 
нуть, прожить, перебиться; 
3) перетаокивать, -таскать. 
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Перетяти, -тну, прот. ер. пе¬ 
ретяв—пересечь, разрубить. 

Перетятий—пересеченний. 
Переустатковувати, -кб&ую, пе¬ 

реустаткувати, -куш (що) — 
переоборудовать. 

Перефарбувати — перекрасить. 
Перехапати—перехватать. 
Перехарамаркати — послещно 

прочесть под нос, дробор- 
мотать. 

Перехват, -ту — обхват, талия. 
Перехиблювати, перехибити — 
дедать, еделать ошнбочно, 
невпопад. 

Перехибнутися—удасть, спот- 
КНЗГГЬСЯ. 

Перехиляти, перехилити — на- 
клонять, наклонить, склонять, 
склонпть; -ся — свешивать- 
ся, свеситься. 

Перехитровувати, перехитрува¬ 
ти, -рую, -єш и перехитрити, 
-рю, -рйш—перехитрять, пе¬ 
рехитрить. 

Перехитувати, перечитати—не- 
рекачпвать; шатая, наклонить. 

Перехід, -Хбду—1) переход; 2) 
переправа; 3) припадок па- 
Дучей болезни, ашядедсия; 
4) родиме ц. 

Перехідний, переходовий—не- 
реходной, временний, 

Лерехняблювати, перехнябнти 
—^наклонять, -нить на бок; -СЯ 
—накреняться, -виться. 

Перехбв, -ву, перехованка, пе- 
рехбвок, -вку—1) храаилище; 
2) прятание, укрьівательство. 

Переховувати, переховати — і) 
перепрятьгвать, передрятать; 
2) прятать, спрятать, сохра- 
вить на известноо время; -ся 
' 1) прятаться, спрятаться, 
Укриться; 2) сохрааяться, 
^охранпться. 

Переходити, -джу, -диш, пе¬ 
рейти, -йду, -деш—1) пере¬ 
ходить, перейти; 2) прохо- 
дить, пройти; 3) проходить, 
пройти, оканчнваться, окон- 
читься; 4) кого чим—древос- 
ходить, превзойти кого; 5) 
на кбго, на щб—сделаться 
чем. Перейти танець —про- 
танцовать, (ходя. 

Перехбдом» кар.—по пуги, про- 
Перехожий—прохожий, [дать. 
Перехолоджувати — переохяаж* 
Перехоплювати, перехопити— 

1) перехватьівать, перехва- 
тить; 2) перебивать, перебить, 
прорвать (речь); -ся—бистро 
переезжать, переехать, пзре- 
правиться. 

Перех(в)оріти, перехоруватк— 
переболеть. [хотеть. 

Перех(о)тіти, -хочу, -чеш-пере- 
Гіерехрескнй — перекрестньїй, 
пересекатощийся. 

Перехре 
Перехре 

И]ст% -та—вьікрост. 
и]ститн, -щу, -стиш— 

1) перекрестить; 2) викре- 
стить. 

Перехресток, -тка — перекре- 
сток, распутье. 

Перехрестя, -стя — 1) бревна 
иакрест; 2) поперечная пере¬ 
кладина; 3) перекресток. 

Перехрещення—1) перекрещп- 
ванне; 2) пересеченпе. 

Перехре[й1щувати, -ся, пере- 
хре[и]стити, -ся, -щу, -стиш 
— 1) викрещивать, -ся, вьікре- 
стить, -ся; 2) пересекать, -ся 
под прямим углом, перекре- 
щивать, -ся. 

Перецвітати, перецвісти, -цві¬ 
ту, -теш — 1) отцветать, от- 
цвесть; 2) плесееветь, за- 
шіеснеть. 

Перецінювання — переоденка. 
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Перецінювати, перецінити — 1) 
переоценпвать, переоцінить; 
2) оценивать, оце нить лоро* 
же, чем сяедует. 

Перець, -рцю — перед. Дати 
перцю — дать треоку. Злидні 
та ще з п-ем — галь с пре¬ 
тензіями. і, 

Перечасбвувати, перечасувати, 
-су ге—пережидать, повреме- 

Перечекати—переждать, [яигь. 
Перечепи—препятетвие,помеха. 
Перечикрижити— перерезать. . 
Перечити, -яу— прекословить, 
проти ворєчить; “СЯ — спо-1 
рить, оспаривать друг друга. 

Перечілок, -лку—верхняя часть 
уздечки. 

Перечіплювати, перечепити, 
-елю, -пвш — 1) зацеплать, 
зацепнть, помешав итти, дзи- 
гаться; 2) кому що—мешать, і 
иомешать. 

Перечіс, -чбсу — перечес. 
Перечісувати, перечесати — пе- 

речесьівать, перечесать. 
Перечка — 1) поперечина; 2) 
прекословде. [усльїшать. 

Перечути, -чую — просдьшіать, 
Перечухрати, -раю—расчесать 

(шерсть), прочесать. [ниє. 
Перешепт, -ту — перешептмва- 
Перешио, -6у — пересечеаие. 
Перешкода (до чого, чому) — 
помеха, препятствие, проти- 
водеііствие. Бути на п-ді — 
служить помехой, преият- 
ствовать. 

перешкоджу вати,-джати, пере¬ 
шкодити, -джу, -диш (кому, 
чим, у чому)—мешать, поме*, 
тать, (вос)препятствовать. 

Персшматовувати, перешмату¬ 
вати—перерьівать, разорвать. 

Перешугнути, -гну, -неш—пе¬ 
ре лететь сразу. 

Перешукувати, перешукати, 
-кію, (що, за чим) —пере- 
пскивать, переискать шс* 
во. П. всі закутки—обьіскп * 
вать все закоупки. 

Перешумувати — перебродить. 
Перещеплювати, перещепити, 

-ллю, -пиш—І) делать, сде- 
рать наново прививки: - ► 
перемєжать, врезьіваться, 
врезатьея. 

Перетик, -Ка—варост (на дре- 
весном стволе). 

ПереяюіЙ—какой бн то яи бьіло. 
Переярок, -рка — поперечний 

овраг, поперечная рьітвива. 
Перина — 1) перина, пуховик; 

2) перо (одно). / 
Перистий, см. Перістий. 
Перій, -рію —пирей. 
Перістий—ііолосатьт. 
Перістоши1Й,-ия, -иє, р, -його, 

-ЙОІ—с полосамг на шее. 
і Періщити—бить, сечь» стегать. 
Перкалевий — коленкоровий, 

сптцевьій. 
Перкаль, -лю—коленкор, ситец. 
ПерлйНа, -ііи—жемчужина. 
Перло ,-ла, р. мн. перед—жемчу- 
Перлбвий—жемчужньїй. [жиаа. 
Перу, -ра—^1) мн. пера ■— перо 

(стальное); 2) -юс. пір’я — 
перо (птичье). 

Перса и перси —1) грудь (у яси- 
вотвьіх); 2) груди. 

Персистий—грудастий. 
Перси іти — мигать, мелькать, 
міняться. В очах переніс — 
в глазах мелькает, 

Персте[і]нь, -тевя м -рсня—IV 
перстень, кояьцо; У) кольпо 
в косе. 

Перстівка — (насек.) кодьчатий 
шолкопрвд. 

Персть, -ТИ—земля. 
Перський—перейдений. 

Перти—Печінки 
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Перти, пру, преш —1) переть, 
напирать, гнать; 2) настой* 
чяво двигаться, пгги вперед; 
3)вьширать, вьшереть. [лять. 

Перхати—-1) порхать; 2) каш- 
Перцювати—1) очевь анергвч- 
но что-лпбо делать, чего 
либо требо вать; 2) строго 
ви товари вать, ругать. 

Перч, -ча — некастрированньїн 
Перчаківка—перцовка. [козел. 
Перчина—зерно перца. 
Перчити, -чу, -чиш — перчить. 
Перчиця — стручковий перед. 
Перш, перше, кар.—1) прежде, 
ранее; 2) сначала, сперва, 
прежде. Перш, ніж—преждо 
чем. [имушество. 

Першенствб— первенство, пре- 
Перший—первьїй. 
Першина— первинка. 
Першісі ь—первенство. 
Першорядний-пврвостеїіенньтй 
Пес, р. пса—пес, собака» 
Песеня, “НЯТИ, песя, -сяти— 
щенок, собачка. 

Песиголова—собачья голова. 
Песиголовець, -вця — 1) (ска- 

зочн>) циклоп; 2) сорьиголова, 
забубеепая гол о вушка. 

Песик, -на — 1) ум. от пес; 2) 
клочек волос (у виска); о) 
Я а оці — бельмо; 4 ) часть 
ткацкого станка. 

Песій — собачий. З песього 
обов’язку—по собачьей обя- 
занности. 

Пестйвий-нежньїй, ласкающпй. 
Пестити, -щу, “СТИШ—нежить; 
лелеять, баловать, няньчить. 

Пестіння, пестування—ласки, 
нежностп. 

Пестувати — ласкать; -СЯ — .та¬ 
скать друг друга. [ка. 

Пестун, -на—баловень, нежен- 
Пестунка (тл.)—нянька. 

Пестунчнти (гой.)—бить няпь- 
кой. 

Пестуха — баловаица> неженка. 
ПеСТЯ, -ті — балованное дитя. 
Песькатиея — 1) пачкаться; 2> 

з ким, чим—возиться с кем„ 
возле чего. 

Песький — собачий. 
Петелька—петелька. Взятися за 

п-кй—завести драку. 
Петля—петля. [коровка. 
Петрик — 1) улитка; 2) божья 
Петрівка — 1) петров пост; 2) 
сорт дьіни. 

Петрушковий, петрушаний — 
петру шечньїй. 

Печяловитнй—печаль ньііі. 
Печалування—скорбь, печаль. 
Печалувати(ся)—скорбеть, пе¬ 

чалиться. 
Печаль, -ли—печаль. 
Печататя, печатувати, -тую— 

,1), прикладивать печать; 2) 
труну — закривать, закрить 
для погребенпя гроб. 

Печатка и печать, -ти—печать. 
Печеня, -ні—жаркое. 
Печера[я]—1) пещера; 2) под- 
мив, нора в берегу. 

Печериця — шамппньон. 
Печерник—пещеряик, отшель- 
Печерній—пещерний. . [ник. 
Печерування—довля раков (ру¬ 

ками в норах). 
Печиво—печение. [шалопай. 
Печйхеіст, -хвоста—вертопрах, 
Печище—1) дно печи; 2) место, 

где била печь; 2) вижжен- 
ное солнцем место. 

Печінка—печная глттна. 
Печільннця —* женщива, пеку- 
щая хдеб. 

Печінка—пвчепь. На голу пе¬ 
чінку—натощак. 

Печінки, -нок — 1) ваутрен- 
ности. Взялб за п-ки -юиль- 
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по тронуло, расстропло. В І 
п-ках сидіти—надоесть, опро- 
тиветь. П-ки відбити—повре- 
дить ввутренности; 2) ро¬ 
дильний послед; 3) крова- 
вие остатки. 

Печія, -Н—изжога. 
Печовий — печвой. 
Пещений—балованннй, пзбало- 

ванний, изяеженньїй. 
Пещбта — нега, сладоотрастие. 
Пивний— 1) пивной; 2) дитьевой. 
ПЙ8НИК, -ка — продавец пива. 
Пивниця—потреб, подвал. 
Пивонія—(раст.) пион. 
Пиворобниця — пивов&ренний 

завод. 
Лквота—наппток. 
Пиж, -жа — 1) детская пгра; 

2) заостренннЙ носок, острие. 
Пйзи, -зів—сваренние шарики 

из греяневого теста* 
Пизитися, -жуся, -зищся — 
дуться, важничать. 

Пика—морда, рожа. 
Пикатий—мордатий. 
Пил, -лу— пиль. Пилом при- 

Палий—покритий пилью. 
Пила, пилка—пила. 
Пилина—пилинка. [пост. 
Пилипівка — рождественекий 
Пилипон, -на—названне рус-і 

ского рас коль пика. 
Пилястий — зубчатий, пшіьча- , 

тиіі (гребень). 
Пилити, -лю, -лиш — пилить. 
Пилка—1) пила; 2) лгра в мяч. 
Пилкуватий—пильчатмй. 
Пилюга, пилюка, пилюра, пи¬ 

ляка—пил пиха. 
Пиляр, -ра — пильщик, распи- 
ловщик. [ний. 

Пилястий—пильний, пьшевид- 
Пиляги, -ЛЯЮ—пилить. 
Пильний, ПИЛЬНОВНТИЙ—1) при- 
дежний, усердний, рачитель- і 

ний, тщательний, старатель- 
ний; 2) безотлагательнип, 
нужнип, спешний; 3) при- 
стальний; 4) внимательний. 

Пильність—1) прилежание; 2) 
безотлагательность, спеш- 
ность; 3) пристальность. 

Пильно, нар. — 1) при лежко, 
старательно; 2) безотлага- 
тельно, спешно; 3) присталь- 
но; 4) внимательно. 

Пильнування (чого)—1) стара¬ 
нне, радевие; 2) висмагри- 
вание; 3) внимательность. 

Пильнувати (кого, чого)—1) за- 
ботиться, стараться, радеть; 
2) смотреть, наблгодать, сте¬ 
рень; бодрствовать. 

Пильня—лесопильня. 
Пйнда, пгіндження — спесь, 

важпячанье, чванство. 
Пйндитйся, -джуся, -дишся— 

важничать, спесивиться. 
Пиндючити — надувать, випя 
чнвать; -СЯ—важничать, спе¬ 
сивиться. [денний. 

Пинявий — кропотливий, мед- 
Пйпка— 1) сосок на груди; 2) 

сосок в модочном рожке; о) 
носок в молочнпке, чайнике. 

Пкпоть, -птя—типун. 
Пирга—собака-дворняжка. 
Пиріг, -рога—пирог. 
Пирій, см. ПеріЙ. 
Пиркатий — с рогами, подня- 

тьіми вверх. 
Пирконисий—курносий. 
Пирнути—^убежать, вирваться. 
Пирожитися, -жуся, -жйшся— 

1) (о елое ч. д.) вздуватьса; 
2) важничать. 

ГЇирскати—1) бризгать, вабриз- 
гивать, разбризгиваться; 2) 
фиркать; 3) раскативаться. 

Пирснути — 1) бризнуть; 2) 
фиркнугь; 3) виприснуть. 
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Пирхати—фиркать. 
Пирхнути — 1) фиркнуть; 2) 
порхнуть, слететь. 

Писак, -на—1) писец; 2) резец 
для вирезивания орнамен- 
тов; 2) железнаа печать с 
орнаментом (для вижирання). 

Писака, чки—писец. 
Писаний—1)писанний; 2) нари- 

соваений; 3) изукрашенний 
реаьбой, орнаментами, узора¬ 
ми, расписной; 4) расшитий, 
украшеннмй ьишивкой; 5) 
(о ткапи) украшенний цвет- 
нмми полосами. 

Писання—1) пасааие; 2) сочи- 
нение. П. Шевченка — сочи- 
нениа Шевченка. 3) укра- 
шеаие резьбой. 

Писар, -ря—1) писарь; 2) кан¬ 
целярист; 3) секретарь. 

Писарина—писарашка. [чатий. 
Писаристий—расписной, узор 
Писірня—канцелярия. 
Писарювати, -рюю — бить пи¬ 

сарем. 
Писати — 1) писать; 2) КОиу 
ЩО — отписьівать, оставлять 
кому что по духовному за- 
вещанню; 3) разрисовивать; 
4) украшать орнаментами; 
-ся — 1) записьіваться; 2) 
считаться, считать себя. 

Писк, -Ку — 1) писк; 2) лкцо; 
3) морда. [кливое дитя. 

Пискавка—1) пищалка; 2) кри- 
Пискати, см. Пищати, 
Пискля, -ляГИ — 1) птенец; 2) 
маленький ребенок; 3) (мн.) 
писклята -—трещипш на ногах. 

Пис(к)нява — писк, пискотня. 
Писнути,-ну, -неш—аисквуть. 
Ані писни—нишкни! 

Писок, -ску — 1) лицо, морда, 
2) носок коси; 3) мисок на 
реке 

Пистоль,-ля, ПНСТОЛЯ, -ЛЯТИ— 
пистолет. 

Писулька—1) записка, письме- 
цо; 2) (у горилечников) палоч 
ка, стиль. 

Письмак» -ка—1) грамотей; 2) 
илохоЙ писатель. 

Письмацтво — 1) грамотность; 
2) плохое сочинительство; 
3) (соб.) плохпе ппсатели. 

Письиацький—1) привадаежа- 
щий грамотею; 2) принадле- 
жащий плохому писателю. 

Письменний—грамотний. 
Письменник, -ка—гшоатель. 
Письменництво — 1) писатель- 

ство, сочаеительство; 2) пись- 
менноохь. [скип. 

Письменницький — ппсатель- 
Письменнйця — ппсательница. 
Письменство—1) грамота, гра¬ 
мотность; 2) литература, ппсь- 
менность;3) ученость, з пани е. 

Письмі—1) ппсание; 2) почерк; 
3) грамотность; 4) письмо* 

Пи Г&ННЯ—вопрос. 
Питати, -ся (кого, в кого, 

про що, об чім)—сорашп- 
Питвб, -ва—аитье, [вать. 
Питель, -тля — і) крупчатка- 
мельница; 2) мука крупича- 

Питець, -тця—вьшивоха. [тая. 
Пити, П*Ю, П*ЄШ—пить. 
Питимий—1) родимий; 2) пи- 
тьевой; 3) собствеаяий; 4) 
своЙствеаниЙ. 

Питки, -ток—пьяака. 
Питлювати, -люю—молоть кру¬ 
пи чатую муку. 

Питльованнй—крупичатий. 
Питльовка—мука крупичатка. 
Питний—пятьевой, 
Пигбмин, см. Питимий. Питбма 

вага—удельнид вес. 
Пиття, -тя—1) питье; 2) вьі- 
давка; 3) вапяток. 
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Питун, -на—кружка (для пить* 
води); 2) см. Питець* 

Питущий—пьющий. 
Пиха—важвость, надменность, 

завосчивость. 
Пихатий — спесивнй, гордий. 
Пихкати, пихнути—1) пнхтеть; 

2) потануть (из трубки). 
Пишання — важнпчанье, гор- 
дость. 

Пишатися, пишнитися — 1) з 
чого, чим, на що— гордиться; 
2) важеичать; 3) красоваться. 

Пишний— 1) гордий, важний; 
2) роскошньїй, ПЬІШНЬІЙ. 

Піішність-пьішность, важность. 
Пишно, нар.—1) гордо, важно; 

2) роекошно, пишно. 
Пишнобар віїстий — цветистьти, 
блещущий красками. 

Пишнота—1)пьішвость;2) рос- 
коть, красота. 

Пишноцвіт, -ту — роскошньїй 
цветок. 

Пищавка—епюре дь. 
Пищало, -ла—свисток. 
Пищаль, -ли—пищаль. 
Пгацання—писк. 
П и щати— п и щать. 
Пищик, -ка—свирель. 
Пияк, -ка, пияка,-ки, пиячка, 

-КИ—пьяница. [ка. 
Пиятика—1) пьянстао; 2) пьян- 
Пів —пол, половина. 
Піваркуш, -ша полулист. 
Півгода(ке пс-*.)—полу годне. Ці 
п.—ато полу годне. 

Півгодинний—получасовий. 
Півгблосом, пар. — вполголоса. 
Півдарма, нар.-полударом. [пой. 
Півдев'ята — воеемь с полови- 
Південний— 1) полуденний; 2) 
южниіі. 

Лівденкик, -ка—меридпап. 
Південь, -дня-1) полдень; 2) юг. 
Лівдесята—девять с половиной 
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Півень, -вня—нетух. 
Півзолепий, -тбго — половина 
пятиалтинного (7Ч2 кеш.). 

Пів[л]ка, -ки—3) подод (руба- 
хи); 2) утиральник. 

Півкварта, півквартівка — по- 
душтоф. полукварта. 

Півколіщатко — полуколесико. 
П івко ло,—полу круг. 
Півкон дійка—полуевдова. 
Півкоречник, -ка — водяная 
мельница. 

Півкуля,-ЛІ игПЇВКуЛЛЯр-ЛЛЯ— 
полушарие. [склі. 

Пізметалевнй—полуметал л и ч е - 
Півмертвий—полу мертвий. 
ПІВМІСЯЦЬ,-СЯЦЯ — 1) половина 

і луни: 2) полумесяц. 
ПІвміТОК, -тка — (мера ниток} 

полумоток(20—25—ЗО пасом). 
! Півник, -ка—1) ум. от півень; 
і 2) флюгер. 
Північ—1) полночь; 2) север 

|| Північний—пол у н очний, север- 
ний. 

Півбстрів, -рова—лолуостров. 
Півпарубок, -бка — подросток^ 

парнишка. 
Півполукіпок, -пка — пятнад- 
цать сложенних снопов. 

Півп’ята-—четьіре с половиною. 
Піврік, -року—полугодье. 
Піврічний—полугодовой. 
Півріччя, -чя—полугодие. 
Півсбнно, пар.—в полу сне. 
Півстирток, -тну— ПОЛСКПрДЬЇ. 
Півсьбма—шесть с полови пой. 
Півтора—полтора. 
Півторак, -ка—все мерою в 1 У/г. 

| Півторарічиик, -ка—полутора- 
І годовалий (теленок, напр,}. 
Гіївторнп’ядний — длиной шш 

вишиной в 1*/2 четвертії. 
Півтрети, півтретя—ДВ6 (два) 

с половиной, [сит. 
Півтретяста — двести пятьде- 
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Півчий, -ЧОГО—певний. 
Півшкта — пять с половиной. 
Під, р,пбду—І) НИЗ, низменвое 
место, западина; 2) основа¬ 
неє, место для основааия 
чего-лпбо; 3) возвишение, 
подмостки; 4) неподвижное 
освование ветряяой мельнп- 
цн; 5) чердак 

Лід, предл.—І) йод. Під п’яну 
руч—под п'яную руку. ПІД 
чаркою—во хмелю. Під ким — 
во власти, во владении кого. 
2) к, под. П« три чорти—к 
чортям, 3) у,прп,около, под. 
ПІД швнія—около полувочи. 
4) в, во. Під ногу грати — 
нграть в такт. Під час — во 
время. 5) на, 

Підбармбвувати, підбармувати 
—подкрашивать, под красить; 
-СЯ — поддельшатьея, подде- 
латься. 

Підбасовувати (кому) — подда- 
кнвать кому, подольщаться 
к кому* 

Підбасок, -ска—баритон. 
Підбивати, підбити, підіб’ю — 

1) подбивать, подбить; 2) иод- 
толкнуть; 3) делать, с де дать 
подкладку. Віч псом підбй- 
Тий—он зол, как собака. 4) 
подбивать (тесто); 5) попра¬ 
вить, ебить в кучу; (5) оку- 
чивать, окупить (растения); 
7) під КЙГО—покорять, поко¬ 
рить, подчинить, поработить; 
-СЯ—Гі подиматься, подвять- 
св. Сонце підбилось—солнце 
поднядось високо. 2) устать, 
утомиться 

Підбнгати, -гаю, підібгати, 
-гаю — аоджимать, поджать 
(ноги, вапр.). 

Підбирати, підібрати, підберу, 
' оеш—подбирать, под обрать. 

Підбиратися, підібратися — 1) 
подб праться і по добраться, 
подкрасться; 2) подделивать- 
ся. подделаться. 

Підбичовувати, підбичувати— і 1)прнпрягать,*пряііьпрастяж- 
ку; 2) помотать, поддержать. 

Підбігати,-аю, підбігти, -біжу, 
-ЖИШ — 1) подбегать, подбе- 

I жать; 2) (тодько сов. в.) бить 
1 в состояпип бежать; 3) під 
і що—течь, подтечь; 4) (несо&.у 

бегать (в суете). 
Підбігцем, пар. — мелкой рьіс- 

| Підбійка—подкладка. [цой. 
Підбільшати, -шаю, підбіль¬ 
шати, -шаю—вьіростать, ви- 

1 расти, подростать. подрасти. 
Підбільшувати, -шую, підбіль- 
шити, -шу — уведи чи вать, 
увели чи ть. 

Підбір, -біру — 1) подбор; 2) 
1 каблук; 3) (мн.) веревкп ввер¬ 

ху п внизу риболовной сети. 
ПідбічниЙ — находящийся под 
боком. [вида- 

, Підбічниця—1) жена; 2^ налож- 
Підб0ріддя,-дя—1) подбородок; 

2) часть уздечки. [док* 
Підборідь, нар.—под подборо- 
Підборкувати, підборкати— 1) 

кому що—цодрезивать. под- 
резать (крилья); 2) кого— 
прибирать, прибрать к рукам. 

Підббрннй—1) фальшивий, под- 
ложний; 2) относящнйся к 
каблуку. 

Підбрехач, -ча—подвирала. 
Підбріхувати, підбрехати, -бре¬ 
шу, -шеш, Підбрехнути — 1) 

і нріівирать, ариврать; 2) под- 
ції рать, подоврать. 

Підбурник,-ка—подстре нагель 
Підбурок,-рка— багор в 1‘/о—2 

арш. для подтягивапиякруц. 
, ной риби из сети. 
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Підбурювати, підбурити—1) ко¬ 
го на що — возбуждать, во;і- 
будить, подстреквуть, возму- 
тпть; 2) поддавать, подлить 
(струей). 

Підбувати,-ваю, підбути,-буду, 
-деш —-у велич и ваться, у вел и - 
виться, прибивать, приба¬ 
вляться, орвбавиться. 

Підважувати, підважити — 1) 
йодним ать, под нить с по- 
мощью рьічага; 2) предпрп- 
ппмать, поднимать дело. Ми 
цього не п-имо—зтого дела 
мьі а© потяном. 

Підвал, -лу—о од вал. У-підвал 
—без разбору, сплошь. 

Підвалина — 1) чого—фундамент; 
2) чого, до чого—основаниє. 

Підварок, -рку — фодьв&рок, 
ферма, мьіза. 

Підвереджуватися, підвереди¬ 
тися, -джуся, -дишся—под- 
рьіваться, подорваться. 

Підвертати, підвернути—1)под- 
ворачивать, иодвереуть, под- 
воротить, подложить, подсу- | 
нуть ворочая; 2) під себе— 
□одчинять, подчинить, поко¬ 
рять; -СЯ—1) водворачивать- 
ся, подвернуться, подогнуть- 
ся* 2) до Кого — подходить, * 
П0ДОЙТИ хитро. [-СЯ. 

Підвести, -ся, см. Підводити, 
Підвечерювати, підвечеряти— 

слегка уживать, иоужипать. | 
Підвечір, -чора — время перед 

вечером. 
Підвечіркувати — закусьівать 

перед ужином. [ужином. І 
Підвечірок,-рку-закуска перед 
Під вишень, -шня—род гриба. 
Підвйшувати, підвисити, -шу, 

-сиш—повьішать, повисить. 
ПІДВИЩеНИЙ — ПОВШДЄБІШЙ, 

прпп однятий. 

1 Підвищення—ПОПЬШіОНИЄ, воз- 
вите ниє. 

Підвищувати, підвищити — по¬ 
вьішать, повисить, [подвеять. 

Підвівати, підвіяти-иодвевать, 
Підвідних, -на—подводчнк. 
ПІ[о)двір’я,-р’я—двор, усадьба 
Підвладний—п од властивій. 
Підводити, -джу, -диш, підве¬ 

сти, -веду, -деш—1) содво- 
дить, подвести; 2) проводить, 
провести; 3) що—поднимать, 
поднять, приподнять; 4) (при 
побелке) проводить, провести 
(бордюр); 5) під що—подво- 
дить, подвести, подвергнуть 
чему; обмануть ожидания. 
Підвести під манастйр—об¬ 
мануть, подвести йод не- 
приятаости. 6) до чбго, на 
що—подстрвкать, подстрек 
нуть; -ся—вставать, встать, 
подниматься,-няться, ггрипод 

П ідвбдний—подводвьш. [наться 
підвозити, -жу, -зиш, підвез 
Ти> "3Уі -зеш—І) подвозпть. 
□одвезти; 2) ирововнть, про¬ 
везти (по пути). П. воза, 
москаля—поддеть, обмануть, 
накрить. 1 

Підволікати, підволокти, -лочу, 
-ЧЄШ — подтаскивать, подта- 
щить, подволочь. Ніг не під- 
волДче—не в состоянии пттп. 

Підволоджугати, підволбдити, 
-Джу, -диш—смачивать, омо¬ 
чить, увлажнить. 

Підводок, -лока — 1) рогатина 
для ііеревозки плуга; 2) жердь 
для подкладмвания под воз. 

Підганяти, підігнати, піджену, 
* -нуть (кого, ДО ЧОГО) — под- 

гонять, подогиать, понукать. 
торопить; -ся—1) подгонять- 
ся, о одо гнаться, понукаться; 
2) вгору—подростать, -растн. 

559 ГНдгарбувати--Шддобрювати 

Підгарбувати, підгарбатн — 1) 
під'що—^подтаптивать, под- 
топтать, подбить (под ноги); 
2) засватать, присвоять. 

Підгаїувати, підгатити, -чу, 
•тиш-поправлять, поправить, 
иочпнпть запруду. 

Підгильний,-Н0ГО—поддаютий ■ 
мят для удара. 

Підпнати, підігнути—1) под* 
гибать, подогнуть; 2) ХВІСТ 
—трусить, робеть 

Підток, -рка—склон горьг. 
Підгір’я, -р’я—подгорье, место ; 

у подошиьі гори. 
Підгліблятн, підглибити,-блю, 

-биш — углублять, углубить. 
ПіДглусий—глу ховати й. 
Підглядник, -На — соглядатай, 
разведчик 

Підгнбюзати, підгноїти, -ною, 
-їш—у ваважи вать, у навозить. 

Підгоджаги, підголити, -джу, 
-диш—подрижать, подрядить. 

Підгодбвузати, підгодувати — 
подкартигивать, под кормить. 

Підгблюватя, підголити, -лю— 
подбравать, подбрить; -ся— 
бриться, побриться. 

Підг&нити, підігнати, -жену, 
-женуть—1) лодгонять, подо- 
гнать; 2) КОГО ДО ЧОГО— под- 
гонять, подогвать, торопить, 
поторопить; 3) що, під що— 
подбивать, подбить. 

Підгбрля, -ЛЯ—1) нодгрудок (у 
рогатого скота); 2) часть ярма. 

Підгорйдня, підгороддя — под- 
городное село, пригород. 

Підгородянин, -на — под город¬ 
ки й житель. 

Підгброчка—небольшая возви- 
шееность (у подошви гори). 

Підгортати, "підгорнути, -ну, 
*неш—1) подворачивать, под¬ 
ає рвуть, под ги в ать; 2) год- 

гребать, подгресть; 3) оку- 
чивать, окучить (растения); 
4) кого, під кого—аодчинять, 
подчинить, покорить. 

Підготбвчий — подготовптель- 
вмй. [вить. 

Підготувати, -тую — подгото- 
Підгрібати, підгребти,-бу, -беш 

—подгребать, подгресть. 
ПІдгукувати—покрн кивать. 
Підгулювати, -гулюю, підгу¬ 

ляти,-ляю—покучивать, под- 
кутпть. 

Підгулювати, підгуляти, -лю— 
подманивать. подманить. 

Підґрунт,-ту, Підґрунтя,-тя— 
подпочва. 

ПідґруитбвиЙ—подпочвенішй. 
Піддавати, піддати, -дам, -да¬ 

си (кому, чого, що)—по¬ 
мотать, помочь приподнять 
тяжесть. 

Підданець, -ния* підданий — 
1) поддавний; 2) крепостной. 

Піддайка—1) подданная; 2) кре- 
иоствая 

Підданство—1) подданство; 2> 
состояние в крепостной за- 
впспмости. 

Піддашок, -шка, піддашшя, 
-шшя—^вавес над дверью, пад 
крильцом. 

Піддимка— род мелкого луку. 
Піддимок, -мку—все копчєное. 
Піддирати, піддерти, -деру, 

-реш, підідрати, -дру—1) об¬ 
бирать, обобрать, розорить 
(птпчье гнездо); 2) брать, 
взять (соти из ульев). 

Піддобрювати, піддобряти, під- 
дббрйти, -рю, -риш—1) ЩО 
сдабривать, едобрить, под- 
правлять, подправить; 2) КО¬ 
РО—задабрпвать, задобрить; 
-ся (до кого)—заисковать, за^ 
искагь расположенпя. 



П і ддовбувати — Підкладати 

Піддовбувати, піддовбати, ви¬ 
довбти, -бу, -беш—поддал-' 
бливать, -бить, подкозирять. 

ЛІддрбчувати, піддрочитн—под- 
задоривать, подзадорпть. 

Піддувати, піддути, під(і)дму— 
поддувать, поддуть. 

Піддужувати, піддужнти—ВЬІЗ- 
доравяивать, несколько вьі- 
здороветь. 

Піддулька—сорт грущп. 
Піддурювати, піддурити, -рш, 

-риш—обманьівать, обмануть, 
надувать, надуть. 

Піддячий—помощнпк дьячка 
Піджива — додкрепленпо (пн- 
щей). 

Підживати, піджити, -живу, 
-веш —1) оправляться, опра¬ 
виться, окрепнуть; 2) попра¬ 
влять, поправить свои обстоя- 
тельства, разживаться, раз- 
жпться. [лять, оживить. 

ПІДЖИВЛЯТИ, ПІДЖИВИТИ—ОЖИН- 

Піджога—1) растоска; 2) под- 
жог; 3) подстрекательство 

Підзамча, -ча — местнооть пе¬ 
ред замком. 

Підземелля, -для—подземелье. 
Підземний, підземельний—под- 

земвьій. 
Л ідзнвати,-ваю, підізвати, -зву, 

-звуть-подзьівать, подозвать. 
Підзирйти,-раю, підзирити,-рю, 

-риш—1) подсматривать, под- 
Смотреть; 2) (сов. вид) сгда- 

Підзор,-ру чодозревпе. [зять. 
ПІдзорити, -рю, -рйш— заме- 
тпть, подглядеть. 

П ідзорн ий—подозрительшлй. 
Підіймати, підійняти, -дійму, 

-меш, см. Піднимати, під¬ 
няти. 

Піді[б] плечка—подоплека. 
Під’їдати, під’їсти, -їм, -їси^ 

1) под’едать, под'єстб; 2) 

Ш) 
- - = / -=- - 

чого -і— подкреплятьи/, аод- 
кропиться (пищей), закусить, 
3) кого—поддевать. поддеть. 

Під’їдень, -дня—медаедка. 
Під’їздити, -їжджу, -здйш 

під’їжджати, під'їхати, -їду, 
-деш—1) до чого, під що — 
под’сзжать, под’ехать; 2) кого 
—поддевать, поддеп». 

Підкаджуватн, підкадити,-джу, 
-ДИш — * подкаживать, подка- 
днть, подкурить. 

Підказувати, підказати — под- 
сказьівать, подсказать 

Підканцелярйст-мелкий гисец, ' 
Підкапок, -пка—камплажа. 
Підкапостити, -шу, -стяш — 

подгадить 
Підкасатися — 1) засучгть ру¬ 
кава; 2) подобрать платье, 
польї илатья 

Підкидати, підкинути—1) под 
брас ьівать, подбросвгь вверх 
2) ЧОГО до чого — годбрасн- 
вать, подбросить, подложить, 
подкпнуть, прпбаїьіть; 3) що 
на що—прпделивьть* прнде- 
лать что-либо шодметки, 
напр.);-СЯ—1) подбрасьівать- 
ся, подброситься, ПОДКИДЬІ- 
ваться, под кинуться; 2) (о бо- 
лезни) прпстазать, пристать 

Підкидач, -ча—подбрасшватель. 
Підкидний — 1) подкидпой; 2) 

незаконний 
Підкидчата, -чат—саночки. 
Підкидьок, підкйдько, -дька— 
ПОДКИДЬІШ. 

Підківка—подкова (на обувя) 
Підкіп, -копу—^подкоп. 
Підклад, -ду— 1) подстялка; 2' 
^лотник под седлом; 3) рибо¬ 
ловний сак; 4) подоснова, 
яодпочва. 

Підкладати, підкласти, -кладу, 
-деш — І) що під що — под¬ 

обі 
Підкладень—Підлинути 

кладьівать, подложить; 2) що, 
ЧОГО ДО ЧОГО—подкладьівать, 
подложить ещо: 3) п. руки 
кому, під КОГО — помотать, 
помочь кому с усердием. 

Підкладень, "ДНЯ — подкладка 
(в рельсовом скреслений). ■ 

Підкладка—1) подкладка (оде- 
жди или п. - н. другого); і) 
подошва башмака. (вутьоя. 

Підсковзнутися —, поскольз- 
Підкбвувати, підкувати — под- 

ковьівать, подковать. [иьш. 
Підковуватий — подковообраз- 
ГПдколбчувати, підколотити, 

-чу, -ТИИІ—І) подмешивать, 
подмешать в жидкость; 2) (о 
тесте) подбивать. помеши- 

Підкйпувати, підкопати — М 
подкальївать, подкопать; І) 
кого — нодкапиваться, под- 
коп&ться под кого. __ 

П і дкорбчу вяти,пї дкоротити ,-чу% 
-тиш—-укорачивать, -ротить* 

Підкочувати, підкотйти, -чу, 
-тиш—подкатнвать, -катить. 

Підкрадатися, підкрастися,*ду- 
ся, -дешся. (До чого, під 
що) — подкрадьіваться, под- 

Підкуп, -пу—подкуп. [крається. 
Підкупляти, *ляю, підкупити, 

-плю, -п я Ш—ПОД купать, под- 
Підкуса—искушение. (купить. 
Підкушувати, підкусіггн, -шу, 

-сиш—1) на ШО — искушать, 
искусить; 2) закусувать, пол- 

закусить. , 
Підлабузнюватися, підлабузни- 

тися (ДО кого) —1) подоль- 
щаться, подольствться; І) 
приволокнуться. 

Підлаг6джувати,-ся,-джую( під¬ 
лагодити, -ся, -лжу, -днш 
по чинять, -ся, до чи НИТЬ, -СЕ, 
подготовлять, -ся, -вить, -ся. 

У*0.*роб. слова. А, Ніковсь**#—З® 

Підладжувати, підладити, -джу * 
І -диш—подправлять,-править. 
Підладнбвувати, підладнувати 

_подпрзвдять, иоддадить. 
Підлазистий—льстивий, вкрад- 

ЧИБЬІЙ. , Л 
! підлазити, -жу, -зиш, підлізти, 
І -зу, -зеш—1) ПІД що—подле- 
I зать, подлезть под что-ни- 

і будь; 2) до ЧОГО—поддезать, 
подлезть б лиже, подползать 
подползти б лиже; 3) на що 
— ввлезать, взлезть. 4) ДО 
кого •— содходить, подойти 
лестью. [орюхии. 

Підласий, підласистий —бело- 
Підлатка—накладка аа полозь 

ях в санях. 
І Підлатувати, підлатати — чи- І нить, починить. 
Підлащуватися, підластитися, 

-щуся, -стишся — поддельь 
ваться, подделаться, заиски- 

1 Шдлева—соус. іеат^: 
Підлеглий—1) оодчиненями; й| 

второстбпеняьій. 
Підлеглість» -ЛОСТИ—ПОДЧИНЄИ- 

ность, зависимость. 
Шдлепний—подлиза, яьстивьш. 

■ Підлесливий—льстивнй. 
підлесливість, -вости — льоти- 

вость, вкрадчивость. л 
Підлещуватися, підлеститися* 

-щуся,-СТИШСЯ—подоль щать- 

ся, подольститься. 
Підливати,-аю» підлити,-діл- ю, 

-ллєш - 1) подливвть. йод. 
лить, лить понемногу; 2) ЩО 
_ лить, налить под что, 3) 
когб-полпвать. полить кому 
дорогу (чародейсиш зельем). 

Підлиза, підлизник — льстец, 

подлиза. в 
Підлий—1) подльїа, низкии; _) 
дурной, скверньїіі. 

Підяинути—подлете-гь 
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Підлипайло — льстец, подлиза, 
подлипайло. 

Підлипати, підлипнути—прили¬ 
пать, прилипнуть. 

Підлипчастнй—І) пристающий, 
липкий; 2) тесний, узкий, в 
обтяжку. 

Підлісок, -ску—1) (рает.) лес- 
ная фиалка, душистая фиалка; 
2) подлесье. 

Підлітати, підлетіти, -лечу, 
-тйш—І) подлетать, подле- 
теть; 2) подниматься, под- 
няться (в воздух); 3) проле-1 
тать, пролететь немного. 

Підліток, -тка—1) подросток; 
2) подлеток. 

ПІдлбб’я, -б’я—подлобье. 
Підлога—дощатий пол. 
Підлота—подлость, низость. 
Підлюбляти—долюбливать. 
Підлягати, підлягти, -ляжу, 

-ЖЄШ—1) подчлеяться, под¬ 
чиниться; 2) подвергаться, 
подлежать. ^ [ледньїй. 

Підльодбвий, підлідний — ПОД- 

Підм&гати, пїдмогтй, -мбжу, 
-ЖЄШ—1) помотать, помочь; 
2) КОГО чим поддерживать, 
піддержать. [рье. і 

Підмайстер,-стра — подмасте- 
ПідмальДвувати, підмалювати 

—подкрашивать, подкраспть. 
Під мантачу вати,-чую, підман- 
тачити—направлять, подпра¬ 
вить косу. 

Підманювати, підманути, -ну, 
підманити, -ню— 1) соблаз- 
нять, соблВззить, смани вать, 
сманить; 2) одурачивать, оду- 
рачить. 

Підмащувати, підмастити, -щу, 
-стиш—п одм аз ивать,-мазать. 

Підмет, -ту—1) грядка; 2\ ко- 
нопдяннпк; 3) (грам,) подле- 
жащее, ' * і 

Підметковий—подметочниіі. 
і Підметок, -тка — подметка. 
Підмивати, підмити, -мию» 

-єш — подмнвать, подмить. 
Підмізинний—безьімявний (па- 
лец). . [сить. 

Підмісити, -шу, -сиш—подме- 
Підмітувати, -тую, підмітати» 

підмести—подметать, -мести. 
Підмішувати, підмісити, -шу, 

-сиш—подмедшвать, подме- 
СИТЬ. 

Підмішувати, підмішати, -шаіо 
—подмешлвать, подмешать. 

Підмова—подговор, наущенпе^ 
подстрекательство. До п-и, 
на п-ву датися—поддаться, 
уступить наущевикх 

Підмовляння — подговор, под- 
стрекание. 

Підмовляти, підмбвити, -влю, 
-виш — подговаривать, подго¬ 
вор ить, подстр екать, под- 
стрекнуть. 

Підмита—помощь, пособле. 
Підмогоричувати,підмогоричи¬ 
ти — подпапвать, подпопть, 
подкуппть угощенвем. 

Підмогтгіся, -жуся, -жешся, 
-ЖУТЬСЯ — поправить своя 
обстоятельства. 

Підмоклий —подмоченвий, бо¬ 
лотистий, мокрий. 

Підмолодь, -ди—1) молодежь; 
2) пивнне дрожжя. 

Підмости а — 1) 4 подмостктг; 2) 
подставка. 

Підмбчувати, підмочити—под- 
мачпвать, подмочить. 

! П1дмулювати,ііідмулйти—зано¬ 
сить, занести илом. 

Підмуровувати, підмурувати— 
делать, сделать основаПие 
стени, фундамент. 

Підмурок, -рку—основавие сте^ 
І'* вь\ фундамент 
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Піднебе[і]ння—І) небо; 2)свод 
(в печи). 

Пі дневі джу вати, лідневідити, 
*джу, -ДИШ—поддевать, под- 
деть, п од вод ить, подвесть. 

Піднесення— І) ПОДНЯТИЄіПОД ЄМ, 
возвьішенпе; 2) яоодушевле- 
ние, поднятое настроение 

Піднимати, підняти, -німу, 
*МЄШ—1) поднимать, поднять; 
2) воздвигать, воздвигнуть; 
о) галас — поднимать, под¬ 
нять крпк, шум; 4) ізозви-* 
тать, возвьіспть; 5) на що 
-— побуждать, побудить; 6) 
Духа — воодушевлять, вооду- 
шевпть; -СЯ—І)подниматься, 
подняться; 2) встать; 3) лод- 
растать, подрастя, вьірасти; 
4) возвишаться, богатеть, 
подправиться. 

ПІДНІЖЖЯ, -жя—1) подножье 
2) разножки в столе. 

Підніжок, -жка —1) подножье; 
2) подножка (зкипажа); 3) 
холодствуюшиіі, раболепньїй 
человек. 

Піднбснти, -нбшу, -сиш, підне- ! 
сти, -несу, -сеіи—1) чодно- 
сить, поднести; 2) приподнн- 
мать, поднимать, поднять. П. 
гблос—а) говорить слово (за 
тто); б) возвншать голос. 3) 
позвілшать, возвисить. 

Підноситися, піднестися—ПОД- 
ппматься, возвьипаться. 

Підняття, -тя — 1) подннтие, 
возвишенпе; 2) под’ем. 

Підозренний — подозрительниіі, 
вмзьівающпіі пбдозрение. 

Підбзрити—заподозреть. 
П і д бйма—ри чаг. 
Підосінь, -сени—начало осени. 
Підохочувати, підохотити, -чу, 

-ТИШ — подзаларивать, -до¬ 
рить, придать олрти,желания. 

ГПднсбсння — ПІдпирати 

Підошва—І) подошва; 2) днс 
в судне; 3) подставка. 

Підпадати, підпасти, -паду» 
-Деш—1) опадать понемногу, 
прибавляться, прибавиться. 
Сніг підпадає — снегу цри- 
бавляется. 2) падать, пасть 
под что; 3) (талько пєсов. в.) 
на кбго, що—подходить, бьгть 
похожим. П-ти під мислі— 
правиться, поправиться. 4) 
під кого—подчиняться, под¬ 
чиниться; б) під що—подвер- 
гаться, лодвергнутье* 

Підпал» -лу—1) растопйа, ма- 
териал для растопкл; 2) 
поджог. 

Підпалювання—1) поджиганпе; 
2) растапливание 

Підпанок, -нка—1) полубарин, 
однодворед; 2) служащпй у 
бари на, в акономип. 

Підпарубочий, -чого—молодок 
парень, подросток. 
Шдпарувати—недобрать пару 
Підпаса[и]ч—подпасок. 
Підперіз»-реза, підперізок,-зка 

—пояс. 
Підперізувати, підперезати» 

-жу, -жеш — подпоясьівать» 
водпоясать. (мощь, опора. 

Підпертя, -тя—поддержка, по¬ 
підливати, підлити, підіп’ю, 

-п’єш—подкучивать, подку- 
тить, випивать, випить. 

Підпилий — випивший, охме- 
левший. 

Підпилок, -лка—напильник. 
Підпилювати, підпиляти—сод- 
ппливать, подппдлть. 

Підпирати, підперти» -діпру, 
-преш — 1) що — подпирать, 
подпереть, 2) ПІД що — сти- 
скивать, стиснуть, спереть; 
3) кого—поддерживать, под** 
держать. 



Підпис—Підрубувати 

Підпис, -су—1) подайсь. Влас¬ 
норучний п.—собствеиноруч- 
ная подайсь. 2) надайсь. 

Підписання—подпиеание. 
Підписування — подай сьіванпе. 
Підпиток. -тку—(опьян.состоя- 

ніш) градус, взвод. На п-тку, 
на п-тках — под градусом, 
на взводе. 

Підпиту вати — расспрашивать. 
Підпихати, підіпхнути—1) под- 
тал кивать, додтолкауть; 2) 
иодтнкать, додоткнуть под 
чхо; 3) подсовмвать, прдсу- 
нуть под что. [тель. 

Лідпйхач, -ча—голкач, толка- 
П ід пікати, -ся, підпекти, -ся, 

-печу, -чуть—подпекать, -ся, 
подпечь, -ся, иоджаривать, 
-ся, доджарить, -ся. 

ПІДПІЛЛЯ, -ля—1) место под 
нарами; 2) подполье. 

Підпірка—подпорка. (печью. 
Підпіччя, -ЧЯ — углубдеме под 
Підпливати, підплисти, під¬ 

пливти,-ву,-веш—1) подоли¬ 
вать, подольїть; 2) чим—зали* 
иаться, обливаться, облиться 
(слезамд, кровью). 

Підплигувати, підплигнути — 
подіїрьігивать, подаригнуть. 

Підповзати ,-аю, підповзти,-зу, 
-зеш —под подзать, подползти. 

Підпбвня—(о луне) 2-я четверть. 
Шдпбділ, -лу— подразделение, 
Підпокутній-находящийся под 

красним углом. 
Підпомагати, підпомогти, -жу, 

-жеш (кого, чим)—помотать, 
помочь. 

Підпомагав, -ча—помощник. 
Підпомога (кому)—помощь,под- 

спорье, поддержка. 
Підпомбження—аодСпорье. 
ПІДпбра—1) подпорка; 2) опора, 
подде ожка. 
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Підпбрнин—1) опорний; 2) под- 
пораьій. 

ПідпорДшувати, підпорошити — 
присипать, -сипать снегом. 

Підпорядковувати,-кбвую, під¬ 
порядкувати, -кую — ПОДЧЙ- 
нять, подчинить. 

Підпбшвати, підпоїти, -пою, 
-їш — подпаивать, подпоить. 

Підправка—-І) исправдение; 21 

удобрение. 
Підприємство—предпрнятие. 
Підприємець, -мця — аредпри- 
наматель. 

Підпускати, підпустити,-пущу, 
-СТИШ — подпускать, пддду- 

| стять. П. бісики —соблазнять. 
П. москаля—врать, соврать. 

Підпухати, підпух(ну)ти—при¬ 
пухать, припухнуть, 

Підра(я)т6вувати, підра(я)тува- 
ти (кого чим, в чому) — по¬ 
мотать, помочь кому в беде. 

Підрешіток, -тка—решето (гу- 
1 Підрив,-ву—подриванпе. [стое). 
Підривати, підрити» -рию, -єш 

—подрьтать, подрить. 
Підривати, підірвати, -рву, 

-рвеш - подрьівать?подорвать, 
Підрихтбвувати, підрихтувати 

—под правд ять. подгонять, 
пригонять. 

Підрівнювати»пі дрівяяти—под* 
равьшвагь, подравпять. 

Підрізка — клеймо на ухе овци. 
Підрбблювати, підробляти, під¬ 

робити, -блю, -биш—1) ПОД- 
двливать, иодделать; 2) под- 
рабатьгвать, подработать. 

ГИдрбЗділ, -лу—подраздедение. 
Підросток, -тка—подросток. 
Підрубити, -блю, -биш — под- 

рубпгь, сделать рубец. 
Підрубувати, -бую, підрубати, 

-баю, -баєш — аодрубдивагь, 
подоубить 
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Підручний — 1) іюдвластньїй, 
^подчипенний; 2) (о коне, воле) 
запряженний с левоіі сто- ! 
ропи. 

Підручник, -ка—1) помощник, і 
подчинеиннй; 2) учебник, ( 
учебноо пособие. 

ПідрЯДкОвий—подстроч ни й. 
Підрядний—подчиненний, вто- 
ростепенний. 

Підсаджувати, підсадити, -джу, 
-диш—1) подсаживать. под- 
садить кого; 2) подривать, 
подорвать (порохом). 
Шдсадкукатнй — приземистий, 
коренастий. 

Підсака—риболовний сачек. 
Підсвинок, -нка—взрослнй по- 
росенок. 

Підсередульший, підсередуш- 
ний—\о детях) следующий 
ва ередним, 

ПІдснлок, -лку—подкрепленпе. 
Підсипання—1) подсипание; 2) 
подливанле. 

Підсипати, підсипати, -плю, 
-плять~1) подсипать, подсьі* 
пать; 2) (о гшіе<г) подливать, 
подлить; 3) КОГО — класть, 
яодложить яйца под наседку; 
-СЯ (ПІД Кбго)—подольщаться, 
подольститься к кому. 

Підсипка—1) подсипание; 2) по* 
рох, васьшаемьій ва полку’ 
ружья; 3) от руби влп мука 
на лопате для хлеба. 

Підситок, -тка—негустое сито. 
Підсихати, підс6х(ну)ґіи, -хну, 

•йеш- подсьгхать, подсохвуть. 
Підсідати, підсісти, -сяду, -деш 

(Кого) — поддевать, поддеть, 
причинить вред; -ся—(о мо¬ 
локо)* образовмвать, образо- 
вать ва поверхности сливки, 

ідка—засада. [весом. 
Підсіння* -ня—кридьцо йод на* 

Підскарбій, -бія —казнохранв- 
тель. 

Підскік, -кОку—ирижок, под- 
пригнванне. П-ком — впри- 
прижку. В п-ки — бистро, 
бегом. (ся. 

Підсковзнутися поскользнуть- 
ПІ Делі па—подслеповатий. 

Підсліпий—подслеповатий. 
Підслухи, -хів — подслушива- 

нпе. Стояти на п-хах—под- 
слушпвать. 

Підслухувати, підслухати,-хаю» 
підслухати| -хаю — подслу- 
шпвать, подслушать. 

Підсмикати, підсмикати, -каю 
ге -мичу—поддергивать, под- 
дернуть, подобрать; -СЯ — 
поддергпвать, под дернуть, 
подбирать, подобрать платье. 

Підсміювати (з кого)-подсмен- 
ваться. 

Підсйбка — подмога, помощь, 
поддержка. 

Підсолоджувати, підсолодити, 
-джу, -диш — подслащявать, 
подсластить. 

Підсбння, -ня—клпмат. 
Підсішок, -піка — подпорка в 

плетив. 
ПІдсіїівач, -ча—1) подголосок, 

подпевагощий, 2) плохой позт, 
подражатель. (хлеба. 

Підсшдон, -лку—нижняя корка 
Підстава—1) оспованве; 2) за- 
мева; 3) (о езде) перекладньїв. 

Підставка—подставка. 
Підставляти, підставити,-влю, 

-виш—1) подставлять, нод- 
ставпть; 2) ЩО — замевять, 
замепать чем, дать в замену. 

Підстарий, підстаркуватий — не 
•молодих лет. [старшим. 
Підстарший — следующий за 
Підстеп, -пу — 1) Предстешье; 

■ 2) лесостепь. 



Підстерігати — Підтуиок 

Підстерігати, підстерегти, -жу, 
-жеш -1) кого -подстерегать, 
іюдстеречь; 2) що —замочать, 
заметать» 

Підстіжжя, -ЖЯ — подстожье. 
Підстіжок, -жку — небольшоіі 
стог. [дом. 

Підстілля, -ля— место под сто- 
ГІідстрйбуватн, підстрибнути— 
подпрьігивагь, додирьігнуть. ! 

Підстрілювати, підстрелити, 
-лю, -лиш—подстреливать, 
подстролить. 

Підстріха, підстрішок, -шку, 
підстрішшя, -шя — подкро- 
зелье, подзастрешье. 

Підстромйти, -млю, -миш—по- 
доткнуть. 

Підступ, -пу—1) хитрость, ко- 
варство; 2) подход. 

П і дступ ни й—ковар ний. | 
Підсу[о]бійинк, -ка, підсу[о]- 

бійок, -йка—подшівнан мель- 
ница. 

Підсувати, підсунути—1) сри- 
д ви гать, придвинуть, по до- ' 
двинуть; 2) пододвигать, по- | 
додвинуть под что; 3) под- 
совьівать, подсунуть; -ся (до 
ЧОГО)—придвигаться, црпдвн- 
нуться, пододвнпуться. 

Підсудний, -ка — иодсудимий. 
Підсудний—иодсудимий. [су да. 1 
Підсудок, -ДКа—мдадший член 
Підсукувати, підсукати—засу-1 

чивать, засучпть, подворачп- 
вать, подворотить, подвер- 
нуть (рукава, брюки). 

Підсумовувати, п ідсумувати — 
под'итожпвать, под'итожить. 

Підсумок, -мка—итог. 
Підсусіджуватися, пїдеусідити* 

ся, -джуся, -дишся(до кбгоі 
—3) жить, снять у КОГО ДОМ ‘ 
в усадьбе; 2) додлажаваться, 
подладиться. 

Підсусідок, -дка~ безземельний 
крестьянан, живущий в чу- 
жом доме. 

Підтакати, підтакувати, під¬ 
такнути— поддакивать, под- 
дакнуть. [человек. 

Підтакачка — поддакивающиіі 
Підтикати, підтикати, -чу, 

-чеши підіткнути,-ну,-неш— 
подтьїкать, подоткауть. 

Підтинати, підтяти и підітну¬ 
ти, -ну, -неш—і) нодрезм* 
вать, подрезать, подсекать 
подсечь; 2) подстегивать, под¬ 

асте гнуть к аутом. 
Підтич, -ча—шест для разве- 
шивания сети. 

Підтичка — 1) подшптая часть 
рубахи: 2) шерстяно» кушак 
с кистями на концах. 

Підгікатй,-аю, підтекти,-течу, 
-чеш — подтекать, подтечь. 

Підтіпанка—1) неряха; 2) по¬ 
таскуха. [часть рубахи. 

Підті[о|чка—пришитая нижняя 
Підтбки, -ток — бревно, вязь 
передней части воза с заднєй. 

Підтоптаний — 1) сгоптанньїй; 
4 2) старий, аожпяой, пожав¬ 
ший. П. панич—старий хо¬ 
лостяк. 

Підтоптати, -пчу, -чеш-истоп- 
тать, П. під нйги—попрать 
ногами, -ся — 1) устать от 
ходьби; 2). состариться, по- 
пзноситься, 

Підточини,-чин—иросеявшееся 
мелкое зерно, [гой поло сой. 

Підточиця — рубаха с лриши- 
ПІдтравний — (о косе) хорошо 
насаженний, по руке. 

Підтроюджувати, -джую, під¬ 
троюдити, -джу, -ДНШ — на* 
уськивать, науськать, на¬ 
строять, цодстрекнуть. [док 

ПІДТуМОКі -мка—помесь; ублю 
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Підтупатися—устать от ходь¬ 
би, от движенил. [такт. 

Підтупувати — притопивать п 
Підтю[у]пцем, пар,—бегом, рис- 
Підтята—вор. [цой. 
Підтягач,-ча—ремень (у сапож- 

ника), щпандер. [реть. 
Підуздріти, -здрю — подсмот- 
Підупадати, підупасти, -паду, 

-деш — 1) приходить, прпйтп 
в упадок; 2) беднеть, обед- 
неть; 3) на силах — ©слабе* 
вать, осяабеть. 

ПІдупалиЙ — пришедшпи в упа¬ 
док, ослаб ешпи й,обедневший. 

Підучувати, підучити — 1) ви- 
учивать, виучить тверже; 2) 
КОГО—учить, научить, подго- 
товить, помочь в ученьи; 3) 
кого на кого — науськпвать, 
науськать. 

Лідхватистий — узкий, тесво 
обхвати вающий. [стом. 

Підхвістя, -тя—мьсто под хво- 
Лідхилятн, -ся, підхилити, -ся 

—1) склонять, -ся, скло нить, 
-ся под что*либо; 2) приотво- 
рять, -ся, приотворить, -ся; 
3) під кого — покорять, -ся, 
покорить,-СЯ, ПОДЧПБИТЬ, -ся. 

Підхід, -ходу—подход. 
П ідхбдити ,-джу ,-диш, піді Йти, 

•дійду, -деш—1) подходить, 
подойти; 2) до КОГО —бить 
похожим на кого;3) під кого 
—соблазнять, соблазеять ко¬ 
го. П. під мислі—яравиться, 
лонравиться, П. ПІД ласку— 
Приобретать, приобрести лю- 
бовь. благоскловность. П, 
КОгб — а) брать, взять кого 
хитростью; б) соблазнять, 
поддеть. 4) (оводе) подни- 
маться, подняться. П. під 
Що—(о еоде) течь додо что. 
П. димом — пахнуть димом. 

Підходулий—иреклонних лет. 
Підхбжнй—подходящяй. [ром). 
Підцюкати—подрубнть (топо- 
Підцькбвуваги, підцькувати — 

1) натравлять, натравить; 2) 
подзадоривать, подзадорпть, 
раздразнить. 

Підчеревий—подбрюшний. 
Підчеревина—подбрюшина. 
Пїдчихвіст, -хвоста—прохвост. 
Підчіпок, -пка — подшипник. 
Підчісувати, -сую, підчесати, 

-шу, -шеш—аачеснвать, за¬ 
чесать вверх. 

ПідшаІ и]льовувати, підша[и]- 
лювати — обшивать, обшить 
шалевкоа. 

Підшивайло—подлппаііло. 
Підшивка — 1) подкладка* 2) 
дратва. 

Підшкурннй—подкожнмй. 
Підштанки, -ків —■ кальсони. 
Підштрикувати, підштрикнути 

1) подкаливать, подколоть; 
) подзадоривать, подзадо- 

Під язник,-ка—подвяака. (рить. 
Під’ярок» -рка —(соб.) полуго- 
довалие ягнята. 

Піжитн — І) (о дожде і сильно 
лить; 2) бпть, колотить. 

Піжмурки, -рок—( юра) жмурки. 
Пізнавати, пізнати- узнавать, 
узнать; -ся — І) узнаваться, 
бить узнанним; 2) зеако- 
мпться, познакомйться. 

Пізнитися—запаздивать, опаз- 
Пізній—поздний. [дьівать, 
Пізніхірочка—1) последнш (ре- 

бенок); 2} поздно вшведшпйся 
Пізно, пар.—поздно. [(итенец). 
Пізьма—гнев. 
Пійло — 1) пойло; 2) плохоа 

нашіток. 
Піймати — 1) поймать; 2) по- 

пасть. П. 6близня — потер- 
петь неудачу, долучить нос* 
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Пікати—Піком 

Пікати—надавать ииск. 
Пікине[і]р, -ра—пикинер. 
Піклування—заботлпвоеть. 
Піклуватися — 1) коло кбго, 
Яро КОГО—заботиться, печься; ! 
2) за ким—беспокоитьея. 

ПікниЙ—употребляющпйея прп 
печений хлебов. 

Піл, р. пблу—нари. 
Пілка — І) полотнище; 2) шаль. 
Пільга—1) льгота» облегчение; ' 

2) легери, [лять. 
Пільгувати—облегчать, послаб- 
ПІЛЬННЙ—ПОЛЄВОЙ; 
Пімста—мееть, ]| 
Пімстіктк(ся), -щу(ся), -стиш- 

(ся)—отомстить. 
Пінити(ся)—иениться. 
Пінка—масло коровье. 
Пінна, -лої, пінняк, «ка—пен- 

нпк (водка). 
Пінявий— пенистьііі. 
Піп, р. попа—иоп. 
пір, р. пбру —лук порей, 
ПірВати, -рву — иорвать, ра* 
зорвать. 

Пі рватися—броспться. 
П ірйна—перо, дерншко. 
Пірити — 1) (о дожде) сильно 
лигь; 2) бить, колотить. 

Пірнати, пірнути — нирять, 
нирнуть, по гру жаться, по* 
грузитьея в воду. 

Пірнач, -ча—булава. 
Пірник, -ка—пряник. 
Пірце, -ЦЯ—1) перьішко;2) (мн.) 

пірця—зелень лука, чеенока. 
Пірчйти—дубасить, колотить. 
Пірчун, «на — молодоіі козел. 
Пір’я, р’я—1) (соб.) перья; 2) 

плавники рьібьі. 
Пір’яний—из перьев. ^ 
Шря[и]стий—перистий. 
Пісковатнця—песчаная земля. 
Пісковець,-вци—пеечаник(гор- 

ная порода). 

г>0* 

Пісковий—песчаний, иесочньпі. 
Піскуватий—песчаньїй, песча- 
ниетий. П. яблуко—рассип- 
чатоо яблоко. 

Піскуваха — песчаное место, 
песчаная нпзвна. [сланний. 

Післанець, -нця — посол, по- 
Післише—путлб, путлпщо. 
Після, нар.—после. 
Післявоєнний — послевоенннй. 
Пісний —1) поствий; 2) (о мо- 

локе) жидкий; 3) (о земле) то* 
щий, неплодороднии 

Піснйна—постная пиїда. 
ПІсшти — бледнеть. [ний. 
Піс6ч(а)ний — песчаниіі, песоч- 
Піспа - 1) клейстер; 2) мучной 

огвар для квашення аблок. 
ПІСГ, р, посту—пост. 
Пістоль, -ля—пистодет. 
Пістряк, «ка—1) (болезпь) рак; 

2) паразитний гриб. 
Піт, р. поту—ЛОТ. 

Піти, піду, -деш — пойти. П. 
за вітром, за водою — про- 
пасть бесследно. Димом до 
гори піїплб—а) сіюрело; б> 
пошло прахом. На прбпасть 
п.—иойти на несчастье. Вог¬ 
нем п.—егореть. Світ за очі п. 
—пойти, куда глаза глядят. В 
непам’ять п.—бить забитим. 
Заліж П*—вийти замуж. 

Пітисягдеться (кому на шо)— 
(безл.) случиться, вьшасть на 
долю, пойти к чему. 

Піткання—{ткацкое) уток, по¬ 
пере чньїе нитки в ткани. 

Піткнутися -г* сунуться, толк* 
ШтвиЙ —потний, нуться. 
Пітник, -ка—потник. 
Пітьма—темень, тьма, 
Пі[и]хати—1) толочь просо; 

валять сукно. 
Піхви, -хов—иожни. |пешком. 
Піхом, піхбю, піхотою, нар.— 

5Ср 
Пі[и]хтір# -ра—веревочний ме- 
шок для сена. * 

Піхур, -ра—пузирь. г 
ПІЧ, р. печи—день. Мовчи^ бо 

ціч у хат!—молчи, єсть лиш* 
пие люди, П. ганчарська—- 
облсигательная печь (для по¬ 

суди). 
Пічка—1) печка; 2) вирезка, 
клеймо в у хе овцн. 

Пічкатий — (об овце) моченідй, 
клеймонньїй. 

Піч(к)овнй—печной. П. лопата 
—лопата дл:і сажаиия хлебії. 

Пічкур, -ра—1) нстопник, ко¬ 
чегар; 2) лежебок; 3) (риба) 
бичок, [делеяно на заводе. 

ПічкурНЯ, -ні—паровичное от- 
Пічурка—печурка, нлшав печи. 
Пішак, -ка, пішоходець, -дця, 
пішанйця, -ЦІ —леший, по- 

Пішва —запошпвкл. [хотинец. 
Піший—1) пеший; 2) (о птице) 
домапгоий; 3) квасбля — 
ззьющаяся фасоль. 

Пішки—пешком. 
Пішохіді «хбду—тротуар, 
Пішапець, -нця—песчаная поч- 
Піщанйця—супесок, [ва. 
Піщуга—глубокий весок. 
Піяк, -ка, ніяка, -ки—І) пьяни* 
ца; 2) солений пусток огурец. 

Пінти, гіію—(о петухах) петь. 
Пї[и]ятика, їшіцтво—випивка, 

пьянство, 
Пі [ її ]ячити—пьяи ствовать. 
Іілав, -ву—1) пловучийостров; 

2) трясина. Хай він під плав 
Ніде—чтоб он лропал. 3) сор, 
пдьшущий по реке. Плавом, 
як плав пливе — множество 
двагаетея. 4) маховоо перо 
(у пти ц); 5) ДО доводь Є, 

Плавай, -ка—1)пдювучаямель- 
н«ца; 2) поплавок (в рибо- 
ловной сети). 

іх гір—Тїланетник 

Плавання—плавание, 
і Плав ач, -ча—плотовщик. 
Плавачка—сплав дерева. 

| Плавба—плавание, судоплава- 
Плавбовйй—судоходньш. (ниє. 
Плавець, -вця—пловец. 
П лавини я — деревья, которьіе 

: песет подая вода. [влить. 
Плавити, -влю, -виш — спла- 
Плавкий—1) (о предмете) хоро- 

] шо плавающай; 2) плавний; 
3) гладкий, скользкпй. П* 
шлях—ревная, гладкая сан¬ 
ная дорога, П. сани — сани 
легкае на ходу. 

Плав ля—болотистий луг. 
Плавневий — болотний (о ра- 
Плавнйй—плову чи її. [стени и). 
Плавня—поїїма. 

! Плавця, нар.—впдавь. Плавця 
піти—-пуститься вплавь. 

Плазовитйй — 1) пресмикаю- 
щийся;2)плоский; 3)подлий. 

Плазом, плазьма, нар.—1) аолз- 
; ком; 2) плашмя. 

, Плазувати — 1) пресмикаться, 
; подзать; 2) тащпться. / 
Плазун, -на—-пресмикашщееса 

(жшютпое). 
Плай, р. план—1) горная т]Ю- 
пинка; 2) ряд. 

і Плакати, -чу, -чеш (по кому, 
за ким)—плакать. 

. Плакатися (на що, на кого)—3) 
плакать, оплакивать; 2) жа- 

і Плаксивий* плаксивий.(деться. 
Плаксивіші, -дів—плаксивості» 

(у детей). , ІКСИ* 
Плаксій, -сія, плаксійка-паа- 
Планета—1) планета; 2) судь- 

і ба. П. їх знає—чорт их знает. 
Планетний—1) планетний; 2) 

(о челов.) переменчивип, нрав- 
ний. 

Планетний, -ка—1) астроном; 
2) нраваий челошс» 
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Планитусатий—Пл<екання 
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Планитуватий — 1) сводущий 
во влиннни планет на пого- 
Ду; 21 веуравновешеицілії. 

Планиця — часть забора (от 
столба до столба). 

Планок, -нка—участок зсмли (в 
б десятин), [дез , топограф.). 

Планувальний — с’емннй (гео- 
Планування, -ня — 1) с’емка, 

(процесе); 2) составление пяа- 
нов, проектирование. 

Планувати, -ную—1) цданпро- 
вать; 2) составдять плани, 
дроектпровать. 

Плаский —плоский. І 
Пласт, -ту—слой. 
ПлАстати—1) ползти, проби¬ 

раться ползком, вабдраться, 
иттп, увязая ногами; 2) до 
Кбго—подкрад иваться, 

Пластів’я, -в'я — пласт, слой, 
слой ерубленшх ветвей. 

Пластовень, -вня, пластовець, 
-вця—хлопья снегу, 

Пластовнйсгий — слоистнй. 
ПластовбвннЙ—с гладкой шер- 

стью. 
Пластувати — бить пластуном. 
Пластун, -на—1) пластун; 2) 

снег, падакнций хдопьями. 
Пластунець, -нця — черномор- 

ская сельдь. 
Плат, -та—1)платок; 2) лоскут; 

3) пласт, слой. 
Плата—плата, возниграждение. 
Платати—1) дластать, рас пла¬ 

сти вать; 2) делать, откалн- 
вать, отпускать. 

Платна—1) древесньш ствол; 2) 
паралельная сволоку балка. 

Платина—пдаток. [шуйка. 
Платівка—1) пластинка; 2) че- 
Платівчастий — пластинчатий. 
Платіж, -жу, платіжна -платеж. 
Платний — і) получающпїї пла- і 

ту; 2) расплачивающпйся. І 

Платня, -ні—плата,жалованье 
Плаття, -ття — 1) бедье; 2) 
одежда, платне. 

Платтяний—хол ще вий. 
Плаха—1) полотнище невода; 

2) слой сала; 3) полено, яла- 
брусок. 

Плахіття (соб',)—платне. 
Плахта — 1) женская одежда 

вместо юбки; 2) болілії платок. 
Плачинда—лепешка. 
Плачливий—1) плаксивий; 2) 
плачевний. 

Плачний — плачевний, скорб¬ 
ний, жалоетньїй. 

ПлАчно, нар.—хочетея плакать. 
ПлашкувАтий—1) (о дровах) из 
широких пояен, плах; 2) пло¬ 
ский, 

ПлАщок, -щка — рубашка без¬ 
рукавка (детская). 

Плащу вати Й —- 1) плащеобраз- 
шлії, плащевидний; 
нечистий, покритий иятнами. 

Плеканий — заботливо, нежно 
воспптанньїй. 

Плекання — разведение, уход. 
Плекатарка —кормпднца. 
Плекати — 1) ходить, нежить, 

культив про вать; 2) кормить 
грудню, [млпваемий козою, 

Плскун, -на —ягненок, вскар- 
|Пле[і|Чі'Я, -м’я и мени — 1) 

племЯу поколе ниє, род, по- 
томство; 2) племя, народ. 

Плентати — І) путать ногами, 
плестись; 2) (о ребенке) дви¬ 
гать ручками; -ся — 1) пле¬ 
стись, тащиться; 2) шляться, 
шататься, слоняться. 

Плесканка—1) глиняная фляж- 
г ка (для водки); 2) п. сиру— 

круг сиру. 
Плескання—1) хлонанье в ла- 
доши; 2) вндельївание ков- 
рпгп хлеба. 

Плескати—Плодючість 57 і ^== 

Пле[я]скати, -щу, -щеш — 1) 
плескать; 2) рукоплескать; | 
3) елі. Випліскувати 2; 4) 
{у кузнецов) клепать; 5) бол- 
тать, видумивать; 6) шле- 
пать (по грязи). 

Пле[и]скатий, пле[и]сковатий— ■ 
плоский, приплюснутий. 

Пле[и]скач,-ча—1) хлеб сплюс¬ 
нутий; 2) шлепок. [аьііі. 

Пле[и]скоденний — плоскодон- 
Плесо—озеро до течениго реки. I 
Плести — 1) плесть; 2) вязать; і 

3) вить; -СЯ—1) плестись; 2) 
заплетаться. 

Плетсник, -ка—крендель. 
Плетениця — 1) плетенка; 2) • 
фигурьі при игре в шума. 

Плетиво—плетение (предмет). 
Плетінка—1) рукави ца; 2) спдо¬ 
тепная медвая проволока. 

Плетіння — 1) плетение; 2) вя- 
занпе. 

Плекатися — тащиться, пле- 
Плець, -цю—усадьба, [стась. 
ПлечАстий—плечистий, широ¬ 
коплечий, І 

Плече, -чА — 1)^ плечо; 2) (в 
столбе) сторони у основания 
шипа;3) часть куховяой печи; 
4) {в сукнотльноп толчее) ку¬ 
лак в валу; б) верхняя часть 
ярма. 

Плечйкда, -дн — пироги, ват- 
Плешеиь, -шия—лом. [рутки. 
Плив, -ву—течение. Збиги з 

п-ву—ебить с толку. 
Плй(в)сТи и пливти, -ву, -веш — 

1) плшть; 2) (о зерне) виси¬ 
паться. 

Пливун, -на — летучий песок. 
Плиг, -гу—прижок. З п-у зби¬ 
тися—сбиться с толку, спу- 

Плигання—пригааье [таться. 
Плигати, плигнути — дригать, 
пригнуть. 

Плнгом, нар.—вскачь, прнжка- 
Плкн, -ну—жидкость. [ми. 
Плинний — жндкий, текучий. 
Плинути —плить. 
Плйском, пар.—плашмя. 
Плит, -та—плот. 
Плитний, плитовий — плпто- 
образний. 

Плйточка—пласти яка. 
Плйття, -ття (соб.)—плити. 
Плівчастий—плеачастий. 
плід, р- «лбду—1) алод; 2) по- 
томство. 

Плідний—плодородний. 
ПЛІДНЙЦЯ — плодовитая самка. 
ПлІ[ю]ндр6вина — разграблен- 

ное, разоревное, опустошен- 
ное место. 

Плі[ю)ндрувАння — разоренпе, 
опустошение. 

Плі[ю]ндрувати— граоить, разо- 
рять, опустошать. 

Плінуватий —(о рогах) с наро¬ 
стами и пленками. 

Пліска — чашечка (желудовая, 
ореховая). 

Плісня—1) плесень; 2) лом для 
пробиваний льда. 

Пліснявий—заплесневелиЙ. 
Пліснявіти —плесневеть. 
Пліснявка —{болезнь язика) мо- 
лочница, плесневица. [тень. 

Пліт, р. плота и плбту—пле- 
Плітка—плоти чка (рибка)^ 
Пліть, -ти—вьющийся стебель. 
Плішити—1) вбивать кликья; 

2) рйбу—оглушать находя- 
| гцуюся подо льдом рибу. 
Плішка—клин. 
Плішня, -ні—долото, лом. 
Плбва—ливеиь с бурей. 
Пло[І]дливий, єм. Плідний. 
ПЛОДНИК^ -ка—матка. 
Плодозміні»» -ну[и]—севообо- 
Плодючий—плодовитий, [рот* 
Плодючість — плодовитосте. 



Плодь— Плямувати 0 4 2 

Плодь, -ди — тнарь, все, что 
плодптся. 

Плбскінь, -кони—посконь. 
Плохий, ПЛОХОВИТИЙ—СМПрЕШІІ, 

тихий, кроткнй. 
Плохут(юа, -т(К)н.— смирний, 

тихий человек, тихоня. 
Площа, площина, плбщіиь, пло- 
щовина—плоскость, равнина, І 
пл ощадь. 

їілбщнк, -ка—1) наконечник 
стрел; 2) плоско раздожен- 
ньш сноп для крилі. 

Площинний—плоскостной. 
Плбщнти, -щу —болтать, рас- 
сказивать. 

Плуг, -га — плуг. П. волів— 
количество волов, запрягао- 
мое в плуг, [денно ехать. 

Плуганитися — тащаться, мед- 
Плугар, шіугата[и]р, -ря и плу- 

гач, -ча—плу гонщик. 
Плуговий—плужньїй. 
П лужити—1) пахать плугом; 

2) везти, итти хорошо. Не 
пЛужить- не везет, нет удачи. 

Плужнйця—косуля (род плуга). 
Плутанина, плутаниця, плу- 

іанка—путаница, вздор, че- 
пуха, ерунда. 

Плутати (СЯ)—1) путать; 2) пу¬ 
тать, сбивчиво рассказьівать. 

Плутня, -ні, плутощі, -ЩІ8— 

1) путаница, запутаниое дело; 
2) плутовство. 

Плутяга—илут, мошенник. 
Плювати, плюю, -єні—плевать. 
Плюаачка, плювальня — пле- 

вальница. 
Плюга, плюгавиця — гадкая, 
скверная, безвравственная. 
презренная женщина. * 

Плюгавець, -в ця — дрянноіі, 
презренвьш человек. 

Плюгавий — гидкий, скверниіі, 
дрянноіі, мизерний. 

Плюга вити, ем. Поганити. 
Плюгавство—1) гадость, мер- 

зость; нечистота (нравств.); 
2) соб. от плюгавець. 

Плюй, р. плюя — ПЛ6ВОК. 
Плю[ьо]н дратися — шпепать, 

итти по водо. 
Плюскання—плескань©. 
П л юскати—в лес кать. 
Плюскйй- -плоский. 
Плюскіт, -коту—плеск. 
Плюскітлйвий—плещущий. 
Плюсклий, плюсковатий-смор- 
щенньїй, сплюшенньїй. 

Плюскбта, см. Плюскіт* 
Плюсь, межд.—1) вьіраж, плеск 
предмета, упавшего в воду; 
2) бултьіх; о) шасть, [года. 

Плюта—дождь, дождливая по- 
Плюхнути — 1) плеснуть; 
шл впнуться. 

Плющати—-си.тьно течь, бить 
ключом. 

Плющити—1) смеживать. П. бчі 
— закривать глааа. 2) пдо* 
щоть, раабивать плоско. 

Плякати—І) кормить грудью; 
2) поить с пальца (ягненка^ 
теленкац -ся—сосать матку. 

Плякунча, -чати—ягненок, но 
питающпйся молоком матери. 

Пляма, плямина—пятно. 
Плямистий, плямуватий — 1> 

пятнистий; 2) маркиЙ. П. 
тиф—сьшной тиф. 

Плямити, -ся, -млю, -ся, -миш, 
-СЯ—пятнать, -ся, пятнпть,-сл. 

Плямкання—чавканье, причмо- 
ки ванно. 

Плямкати—чавкать, прпчмоші- 
вать. 

Плямлений—3) в пятнах, запят- 
ванньїй; 2) пятнистьій, 

ПлямовитиЙ, плямуватий—пят- 
нистьай, в пятнах. [-СЯ* 

Плямувати, -ся. см. Плямити, 

пляччук—ііобігущий 

Плямчук, -Ка — затворна на 
крьипке у трубки. 

Плянтува|Ті-1) вьіравнавать ме- 
сто под строеяие; 2) верстать 
(типогр.). [сот меду. 

Плястер, -ру—І) пластьірь; 2) 
Пляха, -хй—бутшль. 
Пляцинда—сдадкий пирог. 
Пляшка, плящина — бутьілка. 
Пляшковий—бутил оч ний. 
Пляшувати—(у кожевников) очи¬ 
щать овчину от мездрш. 

Пнутися, пнуся, пнешся, см. 
П'ястися. 

По, предл*—1) по; 2) после. По 
всьому—іюсле всего. По-дб- 
Ки—вплоть до згого места. 
Вже по йому, ПО ЇЙ—ОЙ уже 
умер, она уже умерла. Було 
Ьи по МНІ—пропал би я, ко- 
пец бьіл би мне. По-за чимсь 
—вне чего-нибудь. По кінець 
—в конце. По нім усьог6‘ 
надійся—от ного всего мож¬ 
но ожидать. Що ж по тому— 
что-ж из отого. По тім, по 
чім—тем, чем. По-тверезому, 
по-п’яному — в трезвом, В 
пьяаом виде. [биться. 

Побабіти и побабчитися—оба- 
Побагатітн п побагатшати — 
разбогатеть (о многих). 

ПобагаТО, иарт—помногу. 
Побадьор(н)ішати — сделаться 

бодрее. 
Побараніти, -нію — стать поло¬ 
жим на барана. 

Побагькатися — стать .в отно- 
шенпя отца и сина [скн. 

По-батьківськи, нар.—по-отаов- 
Побачення—свидааие. 
Побачити — 1) увидеть; 2) по- 

смотреть, ввглянуть.[бврежья. 
Побережанин, -на—житель по- 
Побережжя, -жя и побережнна 

—побережья, ооиизовье. 

Побережни[і]й — 1) прибреж- 
ний; 2) набережний. 

Побережник, -ка—полесовщик, 
лесник. Іщиком. 

Побережнйчнтн—бить иолесои- 
{ Побнванка—поражеиие. 
Побивання (за ким, за чіш, 
об чім) — забота, печаль (о 
ком, о чем). 

Побивати, -ваю, -бнти,-бгю,-€Ш 
—побивать, побить. Сльоза 
сльозу п-ає—олова за слезой 
катится. Думка думку п-ае — 
мисли бегут одна за другой. 

Побиватися (за ким, за чим, об 
чім) — бесаокоиТЬся, з&бо- 
титься (о ком, о чем). 

ПобиЙпес, -пса—живодер. 
, Побирати — брать. Сум нас 

п-аВ—нас схватьівала печаль. 
П-раг чималу платню — по¬ 
лу чаєт немало© жаловааье. 
-ся—отправляться, итти. $ 

Пббит, -ту—1) бьіт; 2) образ, 
способ. З якого п-ту—с ка¬ 
ко й стати. 

Побитися —1) иоразбиваться; 2) 
З КИМ—подраться с кем. 

Побігайка — часто сбегагоодая 
(из дому). 

Побіган[ш]киг -аок и побігав- 
ня—побегушки, бегание, 

Побігач, -ча—вероседа. 
ПобІгачка, -ки—І) см. Побігай¬ 
ка ; 2)> понос. 

Побігом, кар.—мимоходом. П. 
прочитати газету — просмо- 
треть газету. 

Побігуця — І) см. Побігайка; 
2) (мн.) см. Побіганки. Справ¬ 
ляти побігуцІ—вечно бегать 
из дому. 

Побігущнй—1) жявой, провор¬ 
ний, подвижной; 2) постоян- 
но бегающий туда и сюдз 
человек. 
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ПобІдаш, -ша—горемьїка, бед~ 
няга. 

П об і денний—горемнчшлй. 
ГГобіденник, -ка —бедняга,, го- 
ремьїка. 

Побідити, -джу—обддеть. 
Побідити—победить. 
Побідник, -на—победитель. 
Побій, -ббю— 1) бой, побоище; 

-) побоп; 3) крьіша, кровля! 
Ставати до поббю, піти до 
поббю—итти в бой. 

Побіл, -лу — і) белая глина; 
2> побеяка. 

Побілілий—1) п обеленілий; 2) 
псі'Л0ДНОВХБЇТЙ. [сахару. і 

Пббіль, -ли — мелкие кусочки 
Пооільшатн—увеличиться, оде- 
даться больше, прибавиться. 

Побільшений — увеличенньїй. 
Побільшення—у величе ниє. 
Побільшив—больтий. 
Побільшувати, побільшити — 
увели чивать, увеличпть. 

Побілювання—побелка. 
Побіля, пар,—возле, около. 
Побілити, -ляю, побілити, -лю, 

-лиш—белить, побелить. 
Побір, -бору — по бор, взятки. 
Пооі[6Ірець, -рця, побірчий, 

-чого—сборщик. 
Побіч, нар.—возле, рядом 
Побічни |і]й—1) боковой; 2) по- 

стороняий. 
Ппбічниня—боковая доска. 
Поблизнити, -ню и поблизни- 

ЧИТИ — родить ДВОЙНИ. [зII. 
Пбблизу, ПобмИЗЬКО, Кар.—ВОЛИ* : 
Ибблнзький —бляздежащий. 
Поблискувати, поблискати—по- 
блескивать, поблестеть, по- 
сверкать. 

Поблідлий—побледневшіїн. 
Побляклий—поблекльїй. 1 
Поббжний—набожний. 
Побожність—пабожность. 

Поборгувати, —гую — дать в 
долг, займьі. 

Поборення—прео толе ниє. 
Поборсень, -сня — постромка. 
Поббрювати—преодолевать. 
Побосіти, -сію — остаться бо- 
елком. [шлеп. 

иббочень, -чия—боковая часть 
П о бочнна—боковая стена 
Побратати, -таю, -єш и -ся— 

одружиться с кем. 
Побратим, «ма и побратимець, 

-МЦЯ^—названньтй брат, друг. 
Побратимство—братство. Дру¬ 
жба. 

і Побреиькач, -ча и -чі, >чів— 
звонкая монета, деньги,звон- 
кий металл. 

Побрехенька—побасенка. [ство. 
Пббрідки, -док — бродяжите- 
Побрукатися — побарахтаться* 
Побрязкач, см. Побреньккч. 
Побрязкувати, -кую, побрязка¬ 
ти, -каю, побрязчати—побря- 
кпвать, позванивать, бря- 
цать, побряцать. 

Побушати, побудити, -джу, 
-диш — будить, разбудить 
(мвогих). 

Побусурманити, -ся и побу¬ 
сурменити, -ся — обасурма- 
нпть, -ся (О многнх). 

Побут, -ту—бьіт. 
Побутовий—бьітовой. 

' Пбваб, -бу и поваба,-би—вле- 
чение, прельщевне. 

Повага—1) у важенне, честь; 
2) важность, значенпе; о) 
авторитет. 

ГіДвагом, нар. — медленно, не* 
спеша, протяжно. 

Поважання—упажение. Мос п. 
—моє почтеїпіе. 

Поважати—уважать, чтить, -ся 
— 1) уважаться; 2) за кого» 
за шб—считаться кем. чем. 
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П6важко, нар.—тяжеловато. 
Поважливий — серьезньзй, со¬ 
ди дний. 

Поважний — 1) почтенньїй; 2) 
серьезньїй, солидний. У п-у 
стані—(о женщ.) беременоая. 

Поважність, -ноств — степен- 
ность, серьеаность. [лидно. 

Поважно, нар. — степенео, со- 
Поввіхбдити, -джу, -диш, -димо 

— войти один за другим. 
Повгнічуватн—вдавить (о мн.)» 
Повгбнкти, -ню—вогнать (мн,). 
Повдовіти, -вію—овдоветь. 
Поведенція и поведінка — 1) 
обьічай, обикновение; 2) по- 
ведение. 

Пбвеликий — несколько свобод- 
ньій, больщдй. 

Повеличити, -чу,-иш—еделать 
большим, увеличить. 

Повен ічогб)—полньш чем. , 
Повертання — 1) поворачива¬ 
нне; 2) возврагдение, возврат. | 

Повертати, -таю, повернути, 
-ну—1) иоворачивать, поверг¬ 
нуть, вращать; 2) сворачи- 
вать, свернуть, повернуть; 
3) у що, на що — обращать, 
обратить во что; 4) возвра- 
щать, возвратить. Нема звідки 
повертати [-рнутн] боргу—нет 
возможностн возвращать, воз- ; 
врагить долг. П. додому—а) 
свернуть, возвращать домой; 
б) возвращаться домой. . 

Повертом, нар, — возвращаясь, | 
на обратном пути. 

Поверх, нар.—1) сверх; 2) вьіше, > 
над; 3) наверх; 4) свьіше, 
бодьше (чего). 

ПДверх, -ху — 1) поверхность; 
2) атаж, ярус. 

Поверхневий, ПОВерХНИЙ — по- 
верхностньїЙ. 

Поверхнйк — верхннй жернов. 

Поверхниця — 1) попона сверх 
седла; 2) (зан.) портянка. 

Пбверхня, -ні — поверхаость, 
площадь. 

Поверх6в(н)ий — цоверхност- 
ний, варужний. 

Повершити—1) окончить дело; 
2) когА—превзойти. 

Повеселіти и повеселішати—по- 
веселеть. 

Повестися, -ведеться (безж)— 
1) пойти, П-лось по-старо¬ 
му—пошло по-прежнему. 2} 
удаваться» удаться. 

Повечіркувати-есть после ужи- 
ПОВЗ, нар.—мимо. [на. 
ПДвзадо—оползень. 
Повзання—ползание. 
ПовздДвжни[1]й — продольньїй. 
Повзти, -зу — ползти, ползать, 
лезть, слезать. 

Повзун, -на — 1) ползун; 2) 
часть ветряной мельнидн. 

Повивати, -вйю, повити, -в’ю 
(у що, чим)—1) обвивать, по¬ 
вить; 2) пеленать, спеденать; 
3} завивать, завить; 4) (о юу- 
мане) діраке) окутивать, по¬ 
крить; -ся (чим)—.1) взвпвать- 
ся, вавиться; 2) иавиваться. 

Повивач, -ча—свивальник. 
Повидлянка—род кушанья. 
Повидвбті, нар. — на рассвете. 
Повидну, нар.—при свете, ког- 
да видно. 

Повинний, повинен — должев, 
обязан. 

Повинність—ПОВИННОСТЕ. 

Повинно, нар.—1) -должно; 2) 
доджво-бить. 

Повивбрювати — повьшекать. 
Повинув&тити, -чу — обвпнить; 

-ся — повиниться, сознаться 
в вине. 

Повиснути— 1) повиснуть; 2) 
повесагься. 



По-високу—Повнити 576 

По-вйсоку, пар.—в виплине. 
Повистарюватн — потерять от 
старости. 

ПОВИТИ, СМ. Повивати. 
Повиточок, -чка — 1) евиваль- 

ник; 2) пеленки. 
Повнття, -тя—пеленки. 
Повнхарчбвуватися — израехо- 
довать все с’еетние запаси. 

Гїовичатися—покачаться. 
Повйщення — повьішевие, воз- 

вьішевие. 
Повівати —повевать, повеять. 
Повід,-вода мн. -водй—побод, 

поводок. 
Повідати, -даю, повісти, -вім, 

(прош.) -вів^—рассказивать, 
рассказать, поводять. 

Повідач, -ча—рассказчик. 
Повідеркове, -вого — иоведер- 
ний сбор. 

Повідний—многоводньій . 
Пов і дн їсть— М воговодность. 
Повідь, -ВОДИ—наводнение, по¬ 
поводив. 
Щвідь, -віди—расовая. 
Пбвіз, «возу—зкипаж 
ПОВІЙНИЦЯ—потаскуха. 
Повійнути—повеять. 
Повік, кар.—вечно^до смерти, 

во-век. 
Повіка—векбг. 
Повільний—1) свобод ний, воль¬ 

ний; 2) свобод ний, простори 
ннй; 3) умеренний, легкий; 
4) медлеений, постепенний, 

Повінний—половодний, раздив- 
ПошнуТИ—повеять. [ ной. 
Цовінщу[о]вання, -ня—поздра- 

вление. 
Повінь, -вени — р&злпв, п оло¬ 

во дье, наводнение. 
ПовІрННЙ—(о торювце) даюгпий 

в долг. 
Повірник, -ка—доверевное ли¬ 

по, иоверенкьій. 

Повіряти, повірити, -рю—1) 
І * давать, дать в долг; 2) до- 

верять, ДОВерГІТЬ. 

Повіс, -су—отвес. [льва. 
Повісмо, -ма—связка пеньки 
Повістити, -щу—1) рассказать; 

2) известить. 
Повістка, -ки—1) повестка; 2) 

рассказ. [скази ват ь. 
Повістувати — говорить, рас- 
Повістяр, -ра—1) дисатедь (по- 

вестей); 2) рассказчик. [сказ. 
Повість, -вісти—повесть, рас- 
Повіт, -ту—уезд, округ. 

1 Пбвітка, пбвіть, -ти — 1) са- 
I рай для скота; 2) навес при 

сарае. [ной. 
Повітбвнй —* уездннй, окрухс- 
Повітра, -рн — поветрие, зпк- 

і демая. 
По вітре плавсгво, повітрелітан- 
Н я—возд у хопла ванне. 

Повітря, -ря— воздух. 
Повітряний—воадушний. 
Позивальник, повішеник—по- 

ВОСИ ВШИЙСЯ. 

Повішати, -шаю—{) повощать, 
развесить; 2) повесить. 

Повія, -вії—^проститутка. 
Повкидатися—І) (о мн.) вбро- 
ситься; 2) (о мн.) впаять во 
что, пристраститься к чему; 
3) (о мн.) в кого—походить, 
пойти в кого. Лошата в же¬ 
ребця п-даднся — жеребята 
пошли в жеребда. 

Повнеча, -чі (чогов чому)— 
скопление чего, заполнение 
в чем. 

Повний и пбвеа—1) полний, 
наполвенний. Іще ти вип’єш 

* дббру повну—еще ти пере- 
терпвшь много горя, 2) пол- 
ний; 3) (о цветах) махровий: 
4) весь, полон. 

Пбвшіти, -вию—ксполнять. 
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Повннця—полний сосуд. 
ПОВНІСІНЬКИЙ —полнехонький. 
ПДввість, -ности—полн&та (ва- 
полеевность). 

Повнішати—1) полаеть; 2) иа- 
полняться. 

Пбвно, кар.—полно. [ками. 
Пов но боки й—с випуклими бо- 
Повновидий—полнолицьій. 
Повня, -ні — 1) полнота. Пе¬ 

рейти дорбгу у п-І—перейти 
дорогу с полними ведрами. 
2) изобилие; 3) полнолуние. 
Місяць у п-і—полнолуние. 

,П6внява, см. Повня 1, 2. 
ПовНявий—полноватий. 
Поводаіи]р, -ря и поводата[и]р, 

-ря — вожак* проводник (у 
слепцов). 

Поводження—поведе НИЄ. 

Повбдитн, -джу, повести,*веду 
— і) водить, повести; 2) пра¬ 
вить лошадьми;-ся—1) вести 
себя, держать себя; 2) З КИМ 
—обращаться с кемт попости 
себя с кем; 3) бить? завести 
в обмчай; 4) кому' (безл.)— 
удаваться, удаться, иметь 
успех. 

Поводити, -джу—ПОВОДИТЬ. 

Повоєнний—послевоенішй, 
Повозка—телега. [леги. 
Повозне, -ного—пошлива с те- 
ПовоЙовувати, -ую, повоювати, 

-воюю — завоевивать, завое- 
вать, победить. 

Поволі, нар.—1) медяевно, по- 
степенно, не спеша. П.-п. 
—тише-тише, осторожнее. 2) 
свободно, вольно. 

Поволбвщина — пошлива с го¬ 
ло в скота (бьшов). 

Поволбка—1) завязкн уобувп; 
2) след от . поволочевного 
предмета; 3) поволока; 4) ва¬ 
лет, покров. 

*Р»-роо» Слоті. А ІІікоиськоіі —37. 

Пбволсцьки, нар.—волоча. 
ПоволДчниЙ —покровний. 
Поволятися, поводитися (на 
що) — соглашаться, согла- 
спться с чем. 

Пі^ііоріт, -рбту — 1) поворот; 
2) возвращеаие, возврат; 3) 
часть ветряной меяьницьі; 
4) ворот. 

Поворітка—поворот на дороге, 
Поворітьма, кар.—ва обратном 

пуги. 
Поворозка — шнурок, тесемка. 
Пбворотень, -тня, см. Поворіт- 
ка. 

Пбворотко, нар. — просторно, 
удобно поворачиваться. 

Поворотний — 1) возвратний. 
П-а пошта—обратная иочта, 
2) оборотлпвий, разбитпой. 

Пов ос нове, -вбго — подать с 
улья (воском). 

Повставати—1) (о мн.) встать 
(с места); 2) (о мн.) виса¬ 
диться (с телеги, трамвая). 

Повставати,-таю, повстати,-ну 
— 1) прбти, на кого—восста- 
вать, восстать, возмутиться; 
2) подни маться, поднятьсяз 
3) з, ВІД чбго—вознпкать, воз- 
никвуть, произойти. 

Повстанець, -нця—пнсургент. 
Повстання—1) на, прбти кбго 

— восстание; 2) з, від чбго— 
происхожденпе, образование, 
возппкновенпе. 

Повстина, повсткщс — кусок, 
штука войлока. 

Повстка—войло*іная подкладка. 
Повстяний—войлочний. 
Повстяники,-КІв—залеикп. 
Повстянка—кусок войлока. 
Повсть, -ти — ВОЙЛОК. Пезеті 
бити—делать войлок. 

Повсюди и повсюдно, кар. 
везде, повсеместно. 
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Повсюдний—Погоджати 

Повсюдний—повсеместний. 
Повсюдність, -пости — всеоб- 
щее распространение. 

Повся(к)денщина“Обьіденность, 
Повсякденний—1) еяседневньш; 

2) обьіденний. 
Повсякчас(но), пар,—всегда, по¬ 

стоявшу. (СТОЯННЬІІЇ. 

Повсякчасний—всегдашнпй, по- 
Повторювання — повторение. 
Певтбркшати, повторити—по¬ 
вторять, повторить. 

По вузький—узковатий. 
Пов’язина — 1) жердь (на са¬ 
раях); 2) (дек.) лов’язини— 
свадебний обряд. 

Пов'язь , -ЗЯ—связь. 
Погаданка—мисль, дума. 
Поганець, -иця—1) гадкий, мер- 

завец; 2) язичник. 
Поганий — 1) дурной, плохой; 

2) некрасивий. [волк. 
Поганин, -на—1) язичник; 2) 
Поганити—гадать, осквернять. 
Поганіти—1) долаться хуже; 

2) дурнеть. 
Поганка—1) мерзавка; 2) не¬ 
красивая; 3) плохая вещь: 
4) язичница; 5) лпхор&дкаї 

Поганкуватий—1) плоховатий; 
2) невзрачний, некрасивий. 

Погано, пар.—1) дурно, плохо; 
2) некрасиво. 

Поганство — Ц язичество; 2) 
(соб.) язичники. 

Поганський—язьіческпй. 
Поганяйло, -ла, поганяльлик, 

-ка—1) кучер, возница; 2) бпч, 
Поганяння—попу кани е. [кнут. 
Пі)гань, -ни—1) гадость, дрянь, 

скверноеть; 2) {соб.) язич¬ 
ники. % 

Поганьбуватн (кимі — прене- 
бречь, отвергнуть, считая 
плохим. 

Пбгар, -ру — вижженньїй лес. 

Погараздитися, -джуся—1) хо- Я 
рошо устроиться; 2) прийти 
в нормально© доложение. 

Погасання—угасание. 
Погаслий—угасшлй, потухший. 
Погідливий, погідний (о погоді) і 

—благоприятний, хороший. 
Погідність, -ностн — ЯСНОСТЬ, 
хорошеє настроение, 

Погін, -гону—1) скорость дви- 
жения; 2) полоса теніт, 

Погінь, -гони—погоня. 
Погір'я, -р^Я—склон гори. 
Поглиблювати, поглибити — 
углублять, углубить. 

Поглинути — 1) поглотить; 2) Р 
проглотить. 

Поглум, -му — издевательство. 
Поглумка—насмешка. 
Пбгляд, -ду—1) взгляд; 2) воз- 

зрение, убежденле, взгляд. 
Поглядати—погляд мвать,вагля- " 
дивать, посматривать. 

Поглянути—заглянуть. 
Погнати—погнать. Химери п.— 
понести чеиуху. 

Погиій, -нбю—1) унавоженна;. 
земля; 2) удобрательний ма¬ 
теріал. [ви, пересуди. 

Поговір, -вбру —толки, сплат- ( 
Поговірка — і) пересуди; 2) \ 
предмет пересудов. 

Погода—1) з ким, у чому — со- 
глашевие, мировая; 2) погода. 

Погбддя, -дя — бдагоприятное 
время. 

Погоджати, -дж£ю, погоджува¬ 
ти, погодити, -джу—2) спо- ^ 
собствовать, благоприятство* 
вать; 2) согдасовивать, со 
гласовать; 3) кого, 3 ким — 
мирить, помирить; -ся — 2) Я 
помориться, сойтись; 2) со- | 
гласовиваться, согласоваться; 
3) усїшвлнваться, условить- 
ся, договориться* 
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Погодження — 1) соглашенпе; 
2) согласование, [ниє. 

ПогОджумння — согласовива- 
ПогОдниЙ—благоприятний. 
ПогОдник—флюгер. 
ПОГОЖИЙ — 1) ясний, чистий, 

светлий; 2) (о ветре) благо- 
приятвмй, попутний; 8) (о 
воде) свежий. 

Погойдувати—покачивать. [пий. 
ПоголОвастий—нокатий, поло- 
ПОголос, -су и поголОска—слух, 
молва. 

Пого л Ос ни й—ш у м в ьі й. 
Погонець, -нця—1) погонщик; 

2) гонец (вслед за кем). 
ГЇОгонич, -ча—1) погонщик; 2) 

возница. 
Погбнка — преследовавие, ве- 
удовольстзие, нарекание. 

Погірда (до кого) — превебре- 
жевие, 

ПогОрджування, погордження 
(ким)—пренебрежение. ‘ 

ПогОрджувати, -джую, погор- 
дити, -джу (КИМ)—пренебре- 
гать, -бречь. 

Погордувати (ким)—пренебречь. 
Погористий—гористий. [лище. 
ПОГОрілище—пожарище, пене- 
Погорілля, -ЛЯ — несчастье от 
пожара. 

Погостити, -щу (кого) — уго¬ 
стить, принять гостя, [лее. 

Поготів, нар.—подавно, тем бо- 
Пограбнути—окоченеть. 
Погребар, -ря—могвльщик. 
Погребати, -баю (чим) — пре¬ 

небречь; 
Погребач, -ча—кочерга. 
По гребельне, -НОГО — плата за 
проезд по плотине* 

Погребиця—землянка. 
Погребище—потреб. 
Погре[і]бний — погребальний, 

похоронний. 

Погодження— Погудка 

Погребовий—1) похоронний; 2) 
бивший на иогребении, по¬ 
хоронах. [по усопшим. 

Погребовими, -вин — поминки 
Погрйвина — комли (високо 
' скошевной трави). 
Погризений — раз еденниі?, из- 

грьізайвий, искусавиий. 
Погризти, -зу, -зеш—погризть, 
изгризть. г 

Погризтися, -зуся, -зешся — 
1) погризтися; 2)поссорпться. 

Погримання—стук, звон, гром. 
Погримати, погримати—1)гре- 
меть, погреметь, громихать, 
погромихать, стучать, посту- 
кпвать, постучать; 2) (толь- 
ко сов. в.) на кого — покри¬ 
чать, накричать на кого. 

Погріб, -реба—потреб. 
Погріб, -ребу—ногребенпе. 
Погрібати, погребти,-бу ,-буть- 

1) погребать, хоронить, по¬ 
хоронить; 2) (только сов. в.) 
Сгресть, окончить сгребать. 

Погріти — 1)нагреть; 2) побить. 
Погріхувати (на к6го)-напрасно 
обвинить, заподозреть. 

Погрішник—грешник. 
Погрожати, погрозити, -жу, 

-зиш — грозить, угрожать, 
погрозить. 

Погроза, -зи—угроза. 
Погром, -му—погром, разгром. 
Погромадити, -джу, -диш — 1) 
логресть; 2) сгресть. 

Погромити, -мліо, -миш — раз- 
громпть. 

і Погрбмяще—разгром. 
Погрокйтися—образовать гро- 
Погуба—погибель. [здья. 
Погубіїти, -блю, -биш—1) (о мп.) 

раСтерять; 2) см. Погубляти, 
Погублюті, погубити — губить, 
погубить. 

ПогуД(К)а—порицание. 



Погук — П од воювлти 

Пбгук, -ку—покрик, крик, при* 
зьіввшй крик. [викрики. 

Погукування — покрики ванн в, 
Погукувати, погукнутн — по- 

крикивать, крикнуть* 
Погудити—поманить. 
Погулянка—1) гулянье; 2) пре- 
бьівание в гостях. 

Погуляння—1) гулянь©, хожде- 
ни© куда-лйбо; 2) охота, вой- 
на; 3) пирушка, гульба. 

Погуляти—1) погулять; 2) по-1 
бить, пробить; 3) побить в 
гостях, побить у кого-лпбо; 
4)повременетть. П-ляй, п-ляй 
те—повремени, подожди, по- 
дождите. 5) побить, пробить 
.без дела, незанятьім; 6) по¬ 
ет грать; 7) погулять, * поку- 
тятьк ^ [танцбвать. 

Потупцювати — пеуклюже по- 
Погустіти, -тію — сгуститься. 
Погустішати, -шаю — сде- 
латься гуще. 

Погутькало, см. Пугач. 
Поґездгатися — 1) дометаться 

лз сторони в сторону; 2) до¬ 
ка приз ничать. 

Погуляти — одолеть, осилить. 
Подавальник—подавальщпк. 
Подавати, подати, -дам, -да¬ 

си — 1) подавать, подать; 2) ' 
давать» дать. П. до рук — 
вручать, вручить* П. ЗВІСТ¬ 
КУ—извещать, известнть. П. 
рушники—согдаситьса вийти 
замуж. 3) передавать, пере-1 
дать, посьшать, послать (пись¬ 
мо, деньгя пли подарок); 4) 
ГОЛОС—отзьіваться, отозвать- 
ся, заговорить. 

Подаватися, податися, -дамся, 
-дасися—1) на кбго, на що, 
ДО чбго—подаваться, подать- 
ся, наклоняться, наклониться; 
2) раздаваться, раздаться, 
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расширяться, расгаириться; 
3) отступать, отступить, сод- 
вагаться, подвинуться; 4) ко¬ 
му—уступать, уступить, под- 
даться;5) осдабеть, похудеть, 
6) до кого, до чого—отпра 
вляться, отправиться. 

Подавець, -вця—податель. 
Подавити, -влк>, -виш — пере¬ 
давить. 

Пбдалеко, кар. — далековато, 
довольно далеко. (лее. 

Пйдалі, пар.—1) поодаль; 2) да- 
Подання — 1) подача, заявление; 

2) представление (письмен.). 
Недаремне, подаремно, кар. -— 

наарасно, даром. 
Подаркбвий—подарочний. П-вІ 

речі—вещи для подарков. 
Подарувати,-рую—1) кому що, 
КОгб чим — подарить; 2) кЛ- 
му що—просить; -ся—1) бить 
подаренншм; 2) просить друг 
друга. 

Подарунок, -нка—подарок. 
Подар’я, -р’я—подарки. 
Податковий —податной. 
Податний—1) мягкий, податли¬ 

вий; 2) ковкий, аластичний. 
Податок, -тку—подать, налог. 
Подача — 1) оброк; 2) взнос 

(денежний). 
Подбати, -баю—позаботиться. 
Подвиг, -гу—1) подвиг; 2) дви- 
женле, сдвиг. [екать тяжести. 

Подвигати — подвигать, пота- 
Подвнгати, подвйгиути (нащо) 
т-побуждать, побудить. 

Подвижництво — ПОДВИЖНИЧЄ- 
Подвійннй—двойной. [ство. 
Подвірний—дворовий, дошаш- 
Подвір'я, -р’яЛвор. [ний. 
Подвоювати, -воюю, подвоїти, 

"Двою, -іш — 1) удваивать 
удвоить; 2) раздваивать, раз- 
двоить. 

Подейкувати—Подіркуватий 581 
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Подейкувати — поговарпвать. 
Подеколи, пар.—иногда. 
Подекуди, нар,— 1) кое-где: 2) 
отчасти 

Поденки—подонки, остатки. 
Поденник, -нниця—поденщик, 
Поденно, пар.—поденно [-щица. 
Подення, -ня — 1) место для 

скирди; 2) дно (саней, телегп). 
Поденок^ -нка — 1) потолок в 
конюшве; 2) остаток, поло¬ 
нок 

Подереча—поборьі, налоги. 
Подержати — подержать. П-ти 
до хреста—крестить. 

Подерти, -деру, -реш—1) що— 
порвать, изорвать; 2) когЛ— 
исаарапать; -ся—1) порвать¬ 
ся, изорваться; 2-^ з ким— 
пецарапать друг друга; 3) 
на#що—покарабкат^ся. 

Подесятергіти, -рю, -ркш—удй* 
сятерить. 

Подесьбіч, нар. — по правую 
сторону. [дешевить. 

Подешевити, -влю, -виш—про- 
Подешевіти, -вію, подешевша¬ 
ти, .-шаю—подешеветь. 

Подзвін, -’вбну, подзвіння — 
похоронний звон. 

Подзвінннй—1) похоронний; 2) 
('суг«<.)звонящпй по умертему. 

Подзвонити — 1) позвоппть; 2) 
позвенеть; -ся (до кого)— 
позвонидь к кому, [струей. 

Подзюрити, -рю, -рйш—полить 
Подзьобаний—1) ноклеванніліі; 

2) ивритий оспой. 
Подзьббати, -баю—поклевать. 
Поди, -дів—нпзменньїе места, 

Подивйти(ся), »ВЛК)(СЯ), -виш 
(ся)—посмотреть. [ вление. 

Подивління — изумление, уди- 
Подивляти (що, кого) — уди¬ 

вляться чему, кому. 
Подивувати(сяі (на що, на ко¬ 

го)—подивиться чему, кому. 
Подимати—повевать. 
Подимне, -ного, подймщина — 
подать от днмовой труби. 

Поднна, -ни — визменная ме- 
ствость. [ниє. 

Пбдих, -ху—дихавие, дунове- 
Подихати, подихнути—1) пове¬ 

вать, повеять; 2) вдихать, 
вдохвуть. 

Подібний—і) до чого, до кого— 
подобньїй, похожпй; 2) при¬ 
гожий, красивий; 3) годний. 

Подібність- подобле, сходство. 
Подібно, нар,—похоже П. до 
. того, як—подобно тому, как. 
Подіватися — задеваться, 
Подій, -дбю—удой, молоко. 
Поділ, -долу — 1) низменное 
место, нвзменность; 2) подол 
рубахи. 

Пбділ, -ділу—1*) раздел, долеж; 
2) раз верстка, размежеванпе. 
3) (в арифм.) деленпе. 

Поділка—скала, масштаб. 
Поділля, гля—1) часть, достав¬ 
шаяся в н&дел; 2) пнзмевная 
местность. 

Поділок, -лку—1) ум. от пб- 
діл; 2) вадел.. 

Поділяти, поділити — делпть, 
раздел ять разделить П.чию 

(думку- -ра^делять чье мвение 
Подільний — делктельньїй, де- 

долпва. 
Подибати—3) пойтп с трудом, 
поплестись; 2) кого, що — 
встретить, найти, понасть 

Пбдив, -ву—1) поглядение; 2) 
уднвление.' 

ял мни. 
Подільність—делимость. 
Подільчнвий, поділмщий — го 

товий поделиться. 
Подіркуватий — ноздреватші, 
скважпстнй. пористий. 



Подірчавіти—Подувати 

Подірчавіти, -вію, -вієш—по¬ 
криться дьгркамп. 

Подіти, -діну, -неш — девать, 
запрятать; -ся—деваться, по¬ 
чезнуть. [цроисшествие. 

Подія, -дії — 1) собілтпе; 2) 
Подіяти, -Дію—1) сделать, по- 
делать; 2) на кого, на що— 
подействовать; -ся — (Сезл.) 
лроизойтп. 

Подляк, -ка—подлец. 
Поллятися — промедллть изве- 

СТНО0 время. 
Подмух, -ху—дуновенпе.. 
Подніпрянець, -нця — житель 
Подвепровья. [стровья.1 

Подністрянець—житель ІІОДНЄ- 

Подбба, -би—1) образ, вид,на- 
ружиость, форма; 2) до чого, 
ДО кого—сходство, подобие; 
3) положенвое, подходящее. 
Чи п.—подобает лн? До п-би 
—нравится. У п-бі стати — 
поправиться. 

По до бати (до кого, на кого,на 
ЩО) — походить, бить нохо- 
жим на кого; -ся — нравить* 
ся, поправиться. 

Подобенство—1) сходство, ПО- 
добие; 2) положенное, дозво¬ 
ленної». [уиодобляться 

Подобитися, -блюся, -бишся—* 
Подобріти, подобрішати—сде- 
даться добреє, [удлнненньїй 

Подовгастий — про до дго вати а, 
ПОДОВЖ, пац.—вдоль. 
Подовжити—у для нить. 
Подбвш, нар.—вдоль, | 
Подовшати—утишиться. 
Подбвшпти, см. Подовжити. 
Подоліти, -ЛІІО, -сш—одолеть. 
Подблок, -лка—1) юбка па хол* 
ста; 2) додол (жеяской) ру- 
бахи, [тель Подолья. і 

Подолянин, подоляк, -ка—жи-. 
Подорож, -ЖИ — путешествне. 
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Подорожник, -ка — 1) (раст.) 
подорожяиі*; 2) путе виє за¬ 
писки. 

Подорожній, -нього—1) дорож- 
ний. П, скриня — чемодан. 
2) (сущ.) дутешественвик, 
странник. 

Подорожчати—вадорожать. 
Подор6жчи(з)на—длата за дро¬ 

ва д (до дороге). (в до вол ь. 
П од ос татком, нар.—достаточно, 
По достаток, -тку—достаток^ 
Подохбдити, -димо, -дите— І) 

(о лш./ дойти; 2) (о мп.) чо¬ 
го—дойти, достичь, добиться; 
3) (о мн.) чого—узнать, доду¬ 
маться. п.рбзуму—поумветь. 

Подрати, -дру, -дреш—удедет- 
ауть, дать тягу. 

Подревніти—одереве неть. 
Пбдріб, -робу—потрохи. 
Подрібнити — раз дробить, раз- 
деяить на малие части. 

П >Др Іоніти —измельчагь. [чить. 
Подробити, -блю,-биш—измель- 
Діодрббиця—1) мелочь. Подрб- 

бицею—по мелочам, в роз¬ 
паду. 2) подробность. 

Подруга—подруга. 
Подругувати, -гую — дружить, 
бить подругами. 

Подружжя, -жя—І) супруже- 
ство, чета, 2) брак; 3) супруг, 
супруга. 

Подружити (КОГО, З ким)—по¬ 
женить; -ся—пожениться. 

Подружниця—подру га. 
По-друзьки, нар,—до-дружески. 
Подряпати — асаарапать, доца- 

ранать. 
Подубіти, -біємо — 1) (о МИ.) 

*окоченеть; 2) (о ас«.) умереть 
замерзнув. 

Пбдув, -ву—дуновенпе. 
Подувати, -ваіо, подути, -дму, 

-дмеш—дуть, подуть 
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Подужувати, подужати—1) оси¬ 
пи вать, осилить, одоловать, 
одолеть; 2) бить в силах, 
смочь. Я цього не н-аю—я 
отого не осилю, ато мне не 
по силам. 

Подужчати — сдс даться силь¬ 
неє, здоровеє. 

Подумання—помишление. [ния. 
Подумааня—мисли, ломишде- 
Лодумати—1) подумать, дораз- 
мислить; 2) задумать; 3) на 
КОГО—заподозреть кого. 

Подурнішати—доглупеть, сде- 
даться глупеє. 

Подуха—духота. 
Подушіітн, -шу, -шиш—1) (о 
* мн.) задушить; 2) надавить. 
Подушка—1) подушка; 2) ко¬ 
кон муравья. [дать. 

Подушне, -ного—подушная по- 
Подушник —сборщик податей. 
Подущйна—подушечка, поду¬ 
то нка. 

Подяка—Олагодарносхь. 
Подякуваиня (кому)—благода- 

рение. .[рить кого. 
Подякувати (кому)—побдагода- 
Подячний — благодарственнип. 
Поетизування — опозтизирова- 
ние. 

Поетизувати —опоатизяровать. 
Поетичність-поетические свой- 

ства. [щий поату. 
Поетів, -това, -ве—принадлежа- 
Поетка —поатесса. 
Поєдинок, -нка -хозяин, пмою- 
щий одну пару водов. 

Поєдинок, -нку—поєдинок. 
Поєдйнцем, нар.—поодиночке. 
ПоєдішчиЙ — одинарний, про- 
Поєднання—соедпнение. [стоіі. 
Поєднання—1) примиренне; 2) 
догоаор, соглашенио. 

Поєднати — 1) соединпть; 2) 
поимирить; 3) договорить. 

нанять; -ся—І) подружиться, 
сойтись, соедпннться; 2) 
условиться, договориться. 

Поємвість—емкость. 
Пожаданий—же лав ний. [ниє 
Пожадання—пожедание, жеда- 
Пожадбти — сильно поясеяать. 
Пожадливий — 1) завпстливнй, 
жадний* 2) похотливий. 

Пожалити, -лю, -лиш—пожа¬ 
лить, изжалпть. 

Пожалити (кого) — пожалеть. 
Пожалитися — 1) кого — сжа- 
литься над кем, пожалеть 
коі*о; 2) кому, 40гб—пожа¬ 
леть Чеі'О. 

Пожаліти (чого)—пожалеть чего. 
Пожалкувати (кому чого)—по¬ 
жалеть. 

Пожалкуватися (кому на що)— 
пожало вать ся. 

Пожалувати—1) кого — прита¬ 
скать, пожалеть; 2) кому, 
чого — пожалеть чего; 3) за 
ким—пожалеть о ком. 

Пожар, -ру—пожар. На п. спу¬ 
скати—сжигать. 

Пожарина—пожарище. 
Пожарка — пожарная машина. 
Пожарня—пожарная (команда). 
Пожартувати, -тую (над кимі 
. з кого)—пошутпть. 
Пожахнутися—испугаться. 
Пожбурити—швирнуть. 
Пождати, -жду, -деш — обо- 
ждать, иодождать. [время. 

Пожевріти—потдеть некоторое 
Пожежний—1) пожарний. П-На 

справа — противопожарнов 
снаряжение. 2) страховой. 

Поженити (кого з ким) — по¬ 
женить. 

Поженихатися — доухаживать. 
Пожерач, -ча—обжора. 
Пожертва, -ви— пожертЛнанив. 
Пожива—1) пища; 2) !) пожива. 

* 
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ГІоживання — 1) жятье; 2) по- | 
треба єние. 

Поживати»-аю', пожити,-живу, , 
-веш—1) жить, поживать, 
пожить; 2) чого—єсть, с’есть; 
3) потреблять, потребить,вос- 
пользоваться. Пожйтн смерти 
—умереть. 

П ОЖИВ л шия ~пища. 
ЇІоживляти, поживити—питать, 

напитать. 
Поживний—питательньш. 
Поживок, -вку—лптаяие. 
Поживність—пропитавпе. 
Пожнлець, -льця—1) жилец; ; 

2) постонлед, квартирант. 
Пожилиця» пожиличка, по- 
жильчкха — жили па, кварти- { 
рантка. 

Пожинати, -паю, пожати, -жну, 
-жнеш—пожинать, пожать. 

Пожиратн»-аю, пожертн,-жеру, 
-реш—1) пожирать, пожрать; 
2) поглопхать, поглотить. 

Пожирувати, -рую — побало- 
ваться, побеситься. 

Пожиткування — пользованпе. 
Пожиткувати (з чого)—пользо- 

ваться (чем). 
Пожйтний — полезшлй, пита- 

тельвьш. [лез но. 
Пожйтно, пар.— вьігодно, по- 
Пожиток» -тну—1) иропитанио; 

2) жнтье, достатки; 3) иму- 
щество; 4) прибьіль, польза, 
вигода. 

тожиточинй—оолезний. 
.ІО життя, -ття—прожнтье, Про¬ 
житок. 

Пожовклий—ноже лте вший. 
ПожАекнутн, -ну, пожовтіти, і 

-тію—пожелтеть. 
Пожовтити, -вчу, -тйш — по- 
ПожАга—пожар. [желтить, 
ПожолАбитися» -блюся, -блять- 

ся—покоробиться. 

Пожурйти—опечалить (многих). 
Поз, пар. — 1) мимо; 2) возле. 
Поза, предл.—за. Поза-Ачї—за- 

глаза. Поза спиною—за спи- 
нои. Поза спину—за спину. 

Позабивати—1) кого—поуби- 
вать (многих); 2) що-—вбить, 
забить (во множ.). 

Позабувати—(о ми.) повабить. 
Позабуватися — 1) про що, ще 

(о мнаг.) позабьіть; 2) (безл. 
о мноі.)і бьіть забитим. 

ПозабудАвуватн — (о лек.) поаа- 
строить. [множ.>. 

Позавалювати — обру шить і во 
Позавічний — заглазннй, заоч¬ 

ний. [реть. 
Позавмирати—(о .чи.) позаме- 
Позавбдити, -джу, -диш—1, 

позаводить; 2) завести, уст- 
роить іво множ.). 

Позавозити» -вАжу, -зиш — 1) 
позавезти; 2) (о мп.) уехать, 
це возвратив занятого. 

Позавойовувати — позавоевать. 
Позавтра[у], позавтрьому, пар. 

—‘^ослезавтра. 
Позавуш, нар.—за ухом. 
ПозавчАра» пар.—третього дня. 
Позавчорашній — позавчераш- 
нпй. 

Позагадувати—1) загадать (по 
множ.); 2) кому що—прнка- 
зать (многпм). 

Позаганяти, позагАннти — по- 
ПАзІД, кар.—позади. [загнать. 
Позадинати—вставить дно (во 
многом). 

Позаду, пар, — сзадн, позади. 
Позаливати—залить, затопить, 
П. горілкою — обпоять, под- 
поить. 

Позанічний —третьегодпяшвіт 
Позапасати — растерять (скот 

на пастбище). 
ПозаслужбАвий-вяеслужебнни. 

Позатиллю—Позлїтка 

Позагйллю» кар.—сзади. 
Позаторік, нар,—в запрошлом 

году. (ний. 
Позаторішній — запрошлогод- 
Позахлявати—(о ,чк.) отощать, 

ослабеть. 
Позбавляти» -ллю, позбавити, 

-влю, -влять (кого чого) — 
лишать, лишить. 

Позбавляти — (о мн.) пзвести, 
уничтожить. 

Позбутися, -будуся, -будешся 
(кого, чого)—1) набавиться; 
2) плотер ять. * 

Позвати, -зву, -звеш—позвать. 
ПозверхАвний—поверх Н0СТ1ШЙ; 
Позверховнр — поверхноство. 
ПозвАлитися (на що) — неп ро¬ 

сять, получить дозволенне. 
Позволити, гюзвАлити і на що» 
що) — позволять, позволить. 

Поздір’я, -р’я—кострика. 
Поздоровити — 1) кого—поздо¬ 

роваться с кем; 2) кого з чим 
—поздравить. 

Поздоровіти—сделаться здоро¬ 
вим. вьіздороветь (шати. 

Поздоровішати, см. Поздоров- 
Поздорбвкати (кого)—1) поже- 

лать здоровья; 2) иоздоро- 
ваться. 

Поздоровкатися (з ким, до кого) 
—поздороваться. 

Поздоровлення — поздравленпе. 
Поздоровляти, поздоровити—1 ) 
давать, прибавить здоровья; 
2) кого 3 чим, чим—поздра* 
впять, поздравить. П. днем— 
поздравитьс настоятим днем. 

Поздорбвшатн—сделаться здо¬ 
ровеє. 

ПАзем, -му —1) горизонт; 2) 
уревень. 

Поземельний — 8ЄМВОЙ, сухо- 
путвий. 

Поземний — горизоатальвьай. 

Позернити, -ся—дать крупнеє 
зерно хлебу. Щоб година по¬ 
зернила жито—чтобьі погода 
способствовала образованию 
круиного зерна ржи. 

Позивана—сутяга. 
Позивальник, -ка—пстед, тя- 1 
жущийся. (ду. 

Позивання—привлеченне к су* 
Позивати, -ваю (кого) —прпвле- 

кать к су'дебаоіі ответствен- 
ности, пред’являть иск к ко* 
му, судиться с кем; -ся— 
судиться, пред’являть пек. 

Позика—1) заем, кредит, ссуда; 
2) долг. 

Позирати» позирнути — погля¬ 
ди ват ь, посмотреть, глянуть 

Позичальник— заимодавед, кре- 
дитор. 

Позичати, позичити—1) утКо¬ 
го—занпмать, занять, брать, 
взять в долг; 2) кому—одол* 
жать, одолжпть кому, давать,, 
дать в долг. 

Позичка, см. Позика. 
ПозичкАвий—кредитний. 
Позіпіти—погорланиіь. 
ПАзір, -зАру—1) впд. На п.— 

на взгляд. 1 на л* нема — 
совсем нет 2) внаманпе, зор* 
кость. П. дати—обратитьвий¬ 
май не, наблюдать, присмат- 
рявать. ПАзір! (гал.) — зор* 

* кость, смотри! 
Позірний—кажу ЩИІІСЯ. і 
Позіхати—І) зевать; 2 Н° ветре] 

дуть по временам. 
Позіхи, -хів—зенота. ^ 
Позіхбднтися, -димося (о ми.) 

—сойтись. (ездоіі. 
Поз’їжджувати — пспортпть 
Позлазити, -зимо, -зите—(0 жм.) 

слезть. 
Позлі[А]тка — 1) лозу мент; 2). 

сусальное золото. 
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Позлбтйстнй — 1) золочений; 
2) (об одежде) шитий золотом. 

Позлотити» -лочу, -ТИШ—ПОЗО¬ 
ЛОТИТЬ. 

Поз минати—смять (во множ.). 
Познайомити, -млю, -миш— 

познайомить, 
Пбзнак, -ку—признак. 
Познака-метка, знак, приметка. 
Позначати, позначити—обозна- 

чать, обозначить, намочать, 
наметить; -СЯ— 1) Обоаначать-, 
ся, обозначитьса; 2) сдедать- 
ся, стать заметншм. 

Позначення—обозначение. 
Позначка—разметка. 
Позолбтка —сусальнеє золото 
Поінакшати—измеепться. 
Поїд, -ду — с'еденпе. В п,— 
скодько можно с'есть, 

Поїдайло—обжора. 
Поїлка—1) количество, необхо- 
дпмое па раз для еди; 2) при- 
нятпо ппщп. 

Поїзд» -ду — 1) свадебнідй поезд; 
2) поезц. [частьіе. 

Поїзденькн, -ньок — поездки 
Поїздовий —1) ОТНОСЯЩИЙСЯ к 

свадебному поозду; 2) поезд* 
ной, (грьізться. 

Поїстися, -їмся, -їсися — по- 
Пойменувати—поименовать. 
Покавкати,'Каю—(о вороне) по¬ 
кричать. 

Покажчик» -на -указатель. [каз. 
ПікаЗ, -зу—1) указааие; 2) по- 
Показйтнся, -зимося, -зитеея— 

(о лея.) взбеснться. 
Показний—1) видний, предста- 

вительвшіі; 2) показательяиіі; 
3) значительний. 

Показник,-ка—показатель, ука¬ 
затель. [ружность. 

Показність—вид, красивая на- 
ИоК&зувати—1) показмвать, по¬ 
казать, у називать, указать; 

2) п-зус (6г,?л.)—кажетея; -ся 
—1) показиваться, показать¬ 
ся. появляться, появиться;2) 
казаться, показаться; 3) ока- 
зиваться, оказаться. 

Покаменіти, покам’яніти (о лк.) 
—окаменеть. 

Покаменувати, -ную — побить 
камеями. 

Покарання — ааказашке» казвь. 
Покарбувати — пзрезать наре- 

замц, украсить резньш ор 
наментом. [вить. 

Покарлючити—согнуть, искри- 
По качати—1) покатать; 2) по¬ 

катать (бедье); 3) раскатать 
(тесто); 4) повалять;5) (о бешен. 
собаке) покусать; *ся *— 1) 
покататься, поваляться; 2) по- 
бежать. 

Пбквап, -пу—поспешность. 
Поквапитися, -плюся, -пишся 

—1) поспешпть, поторопить- 
ся; 2) пояьститься. 

Поквапний — поспешнмй. 
Поквасніти—скиснуть. 
Пбквол» -лу — глумление, над- 

ругательство над беззащит» 
Покволом» нар -медленно. [ним. 
Пбкн» пар. — пока, покамест. 
О-пйки — вот до каких пор. 
Пбки світа, поки ебнця—а) во- 
нек, вечно; б) нпкогда. 

Покидати, покинути—покидать, 
покинуть, оставлять, оста¬ 
вить, бросить. 

Покидати» -даю — (<?о жколс.) 
броспть, оставить. Чуби п,— 
а) оетричься (о многих); б) 
бить взятим в солдати. 

Покидь, -дії—отброс. 
Покидька—1) негодвий пред¬ 
мет; 2) забротенное суще- 
ство (женск. р.). 

Покидько,-ка, покидьок, -дька 
—заброшен. существо (м. р.). 
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Покинутися—1) ЧОГО — отстать !( 
(от стада); 2) КОГО—яамерен- 
но отстать. 

Пбкій» -кою—покой, мир Да¬ 
ти П., дати чистий п.—оста-1 
вить в покое. 

Покій, -Кбю—комната. 
Покіль, см. Пбки. -- 
Покільчйтися —б) зерне) пустить 

ростки. 
Покінчати» покінчити — окон- 

чить, закопчпть. 
Покірливий-смирньїй, кроткиЙ. 
Покірливо, пар.—со смиренпем, 

смиренно. 
Покірний—покоряйй, кроткпй, 

смирний. 
Покірник—покорний кому че- 
ловек; -ииця—покориая. 

Покіс, -косу—покое. 
Покіст, -кбсту—лак, лакироваа- 

ная поверхность 
Покіт, -коту—скат. 
Пбкіт, -коту—повадка. П-ТОМ— 

вповалку (спать). 
Поклад, -ду, пбклацень — (.чк- 

ч?р.) залежь, россьшь, место- 
рожденпе, слой, пласт, отло- 
гконие. 

Поклад, -ду — 1) яйцо, остав¬ 
ляємо© в гнозде; 2) помет. 

Покладати, покласти, -кладу, 
-деш — 1) класть, полагать, 
положить, сложить; 2) нала¬ 
тать, наложать; 3) стропть, 
построить; 4) репхать, решить. 
П, гній на кбго—сердиться, : 
гневаться. П. надії — возяа* 
гать вадежди, надеяться. 
П. гріх на кіго—взводпть на 
кого грех. І в голову СЬоГО 

не п-дай—п не думай отого. 
П-даючи робити—не спеша 
и с толком дедать. -ся — 1) 
уклад ьіваться, уложиться, 
бить положеиним;2) дожить¬ 

ся, лечь; 3) на кого — пола¬ 
таться, надеяться, поножить- 
ся на кого. 

Покл&дний— запасной, отложен* 
ний. 

Пбклик, *ку—звон, клич, воз* 
званпе. 

Покликати, -каю, -еш—1) вос- 
клпдать громкнм голосом; 
2) на КОГО—обращаться к ко¬ 
му, взивать к кому, отзш- 
ваться к кому; -ся — 1) До 
кого—взивать к кому; 2) на 
кого—осипаться на кого. 

Покликнути — 1) крикнуть; 2) 
воззвать, кликнуть клич. 

Поклін» -лову — І)' покдон; 2) 
подарок (прп поклоне). 

Покліть, -ти—1) части коло- 
дезного еруба (ниже уровая 
земля); 2) рама борони. 

Поклопотатися, -ч у ся (чим, про 
що)—позаботиться. 

Покляк(ну)ти — 1} сішониться, 
нагнуться; 2) зааеметь, озяб* 
нуть. 

Покмітливий—прпметлнвьій. 
Пойміть, -мети—признак, при* 
Поковзом, пар. — скользя. [мета 
Поковзтися, -знуся—посколь* 

зііуться. 
Поковтач, -ча— (нтшіа) дятоя. 
Поковтувати, покбвтати (до 

чого, в ЩО) — постукпвать 
ударять, постучать. 

Покоївка—горни чная. 
Покіїти,-кою,-їш — покоить 
лелеять. 

Покойовий—комнатішй. 
Поколесне,-ного» поколещина- 
подать от мельничн. колеса 

Поколивати, -ваю — поколи* 
хать, покачать. 

Поколихати, -хаю и *шу» поко¬ 
лисати, -саю — поколихать 
покачать 
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ПОК0Л1ННЯ,-ННЯ—поколенії в- 
ГЇОКОЛІТИ — (о лем.) око леть. 
Щколодва—^сапкан (дерев.). 
Поколбти — ^переколоть, зако¬ 
лоть, псколоть; 2) зарезать 
(несколько свиней). 

Поколбшкатн—І) всклокочить, 
вз’еротвть (волоси); 2) (о 
2раде) побить, свалить сте- 
бли раст еннії; 3) встрево- 
жить, испутать. [пирять. 

Поколупати—покосирять, ИСКО- 
ПокбнаниЙ — побожденвий. 
Поконати — І) умереть, цоме- 

реть; 2) КОГО—иобедить. 
Поконвічний—извечньїй. 
Покопати—1) изрьіть, покопать; 

2) перекопать: 3) накопать, 
викопать (во множ.). 

Покопирсати? -саю — изрьпь, 
поковьірять. 

Покопйти, -плю, -лиш — со-! 
брать, слежить в копни. 

Покбра—покорносіь, смиренне. 
Покоржавіти, -вію— сдслаться 

корявим. 
Покористуватися (від кого, 

з кого, з чбго) — извлечь 
пользу, вигоду, воепользо- , 
виться чсм. 

Пбкорм, -му — 1) корм, шпадц 
2) молоко матерії. 

Покорбстявіти — 1) заболеть 
чесоткокі; 2) покоряветь, еде- 
л&тьсл шероховатим, пятнп- 
стим. [чвть. 

Покірчити ,-чнть— (безл.) покор- 
Покорчуваги—покорчевать. 
Пикот, -ту—бокової* огкос. 
Покотело,покотельце—кружок. 
Покот[ч]истий—І) (о дороге) у ка¬ 
ган ний; 2) нокатий. (гору. 

Покотисто, пар. — покато, вод 
Покотити, -кочу—1) пок&тить; 

2) покатить, поехать, ри- | 
иуіьса; -ся — 1) покатиться, : 

скатиться; 2) (о мн. котках, 
пецах) родить. 
Шкотом, пар.—вповалку. [ся. 
По коткі щ[ ч ]и й—удобокатящий' 
Пойотьоло-деревявнийкружок. 
Покоштувати — попробовать, 
отведать, 

Покбщувати—лакпровать, олп- 
фить, глазнровать, 

ГІокрадати — красть постоянно 
повелшогу. 

Покрапати—покапать. [вать 
Покрапати—(о дожде) накрапьь 
Покрапляти, см. Накрапати. 
Покраса—1) украшсние;2) сва- 
дебаьій обряд; 3) взнос в 
церковь (за новорожденного 

По кревний—роди ой. [сина), 
Покревнкть, -ности—родство. 
Покрйва—покришка. 
Покривавити—^окровавііть 
Покрива(й)ло, покривання —- 
докривало, 

ПокривайницЯі покривальниця, 
покриванка — новобрачвая в 
обряде покривання голови. 

Покривати, покрити, -крию, 
-€Ш — 1) покривать, покрить; 
2) закривать, закрить. П. 
молоду — (в свадебпом обряде) 
нйдевать на голову новобран¬ 
цем убор замужвей женщи- 
ньі. П. косу — виходить за¬ 
лі у ж. 3) покривать* покрить 
какое-либо дело; 5) и з ви нить, 
извинять, возиаградпть; 6^ 
цревосходить иревзойти;-ся 
— 1) покриваться, покриться; 
2) окриться из вида. 

Покривдити, -джу, -диш—оби- 
^деть, оскорОить; * -СЯ — обп- 
деться, оскорбиться. 

Покривити, -влю,-виш—искри- 
вить; ся—искривиться. 

Покривулити—1) покривить; 2) 
поехать нелрнмой дорогой. 

Покрик—Покушати 580 

І 

Покрик, -ку—покрик, возглас. 
Покрйкнути—вскрикнуть. 
Пбкритка— девушка* родившая 
ребонкД 

Покриття,-ття — 1) покривало; 
2) одежда. 

Локришйти — 1) иокрошить, 
#їзмельчить; 2) иорезать куг* 
рочками. 

Покришка| -ки — кришка, по¬ 
кришка, покров. 

Покрів&витк, -ВЛЮ, -ВИШ, СМ. 
Покривавити. 

Покрівець, -вця — 1) покров 
мертвеца; 2) кришка (для 
покривання ульев). 

Покрівля—1) кровля;2) покриш¬ 
ка для ульев. 

Покріпляти, покріпити, -плк>, 
«лиш—подкреплять,у подкре- 
Оить; -СЯ—1) иодкрепляться, 
Содкрепиться; 2). попользо-г 
Ваться чем-нпбудь. 

ПокріпнйЙ^креиительїшй, под- 
крепляющиіі. 

Покрбва — І) покров (празд- 
иик); 2) покровитедьнпца; 3) 
покров. 

Покровений—покритий* 
Нокровець,-вця-покров, [ней. 
Покривка — сорт яблони позд- 
Покропивник, -ка, покропгівни- 

К1Я| -ці—(нт.) завирушка бу¬ 
рая, одьшаика. 

Покріплення—окропление. 
Покропляти, покропити, -плю, 

•лиш — 1) окроплять, окро¬ 
пить; 2) що—вспрьіскпвать, 
всирьтснуть (еделку). 

Покрупинн, -пнн —ї) мелкая 
крупа; 2) засахаріївшнйся 
мед. [сев). 

Покруп^янка-мелкая крупа (от- 
Покрутити, -чу, -тиш—І) по¬ 

крутить, повертеть; 2) иско- 

Пікруч, -ча—ублюдок, метис. 
Покручений — 1) извплцетьш; 

2) изпрааіенций, искаженниіь 
Покупання—вступяенле в от- 

ношення кумовьев. 
Покуматися, -маюся, покуми¬ 

тися, -млюся, -мншся—еде- 
ііаться кумовьями. 

Покумувати — побить «умом* 
кумою. 

Пбкуп, •пу— 1) кушгя; 2) по- 
купки; 3) спрос. 

Покупати— викупать (многлх); 
-ся—викупаться. 

Покупець, -пця — покуиатель 
П бку пка — поку п ка. 
Покупувати, покупити-1) на 

купать, накупить; 2) купить 
все, весь товар. 

'Покурити—1) покадить; 2) по¬ 
курить. Не покуриш — не 
удастея тебе. » 

Покуса—искушеві^е. На покусу 
* п і дводити —ис ку тать. 
Покут,-та и пбкуть, -тя — кра¬ 

сний у гол. 
Покута—1) покаянне; 2) зли- 

тнмпя. Завдати покуту—на¬ 
ложить апитпмию. 

Покутати*^1) убрать, прибрать; 
2) завернуть, обвернуть. 
П. гріх—покрить грех. 

Покутатися—1) окончить рабо- 
ту; 2) завернуться, Обвер- 
нуться. 

Покуте (шл.)—район в Галиции. 
Покутник, -ка—кающийся, от- 

* бьюающий оокаяипе, зпи^ 
тимпю. [красного угла. 

Покутній —находящийся вовле 
Покутувати -покупать грех, но- 

\ сти зііптимию, каяться, 
Покухбвне, -ного—корчемньи» 

її сбор с бочки (кухви)* 
1 Покушання—отведшвание. 
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Псла, -лй—1} пола; 2) полот¬ 
нище; 3) (*я.) поли—(у оожи- 
гателей у глей) нижняя часть 
в куче дров; 4) каменная 
плита, скала. (для скамьи. 

Полавочннк, -ка — покривало : 
Полагода—1) пстгравленяе; 2) 
улажеопе (спор ного дела). 

Пблад, -ду—лад, порядок. 
Полазюка—калека ползающий, 
Поламання—1) поломка; 2) на- 
рушееие, уипчтожение. 

Пола м «ітися—п зл оматься. 
Пблапки, пблашіем, пар. — 
ощупью. 

Полатлйко, *ка, полатух, -ха— 
завимающпйся почин коіі. 

Полатати—X) почпвить, поло* 
жпть заплати; 2) боні!—по* і 
бить, отколотить, 

Полаторжитися — помириться. [ 
Поле, -ЛЯ—1) поле; 2) фон; [ 

3) (о чєлов. деятельн*) отрасль, 
область. Визначився на пблі ■ 
українознавства —вьіделился 
в областп укранноведения. } 

Полегкий—легковатьій. 
Полегкість—облегчение. 
Полеглий—1) полегший; 2) сде- 
жавшийся. ; 

Полегом, хор.—не слеша. 
Полегчати — сделаться, стать 

легче. * 
Полегчати, лолегчитк—облег- | 

чать. облегчить. 
Полегшення—облегчение. | 
Поледащіти — (о многих) обде* І 

нлться, опуститься. 
Полежай, -жая—лежебока. 
Полежань, -ня—бекас. 
Полежаха—лентяйка, лежебока. 
Лоленичник, -ка—(рослі.) клуб- 

пика. 
Полива—1) гдазурь, змаль; 2) ! 

слазированная.* муравлеьиая 
посуде. 

Полива йка—лейка для поливки. 
Поливальник—поливальщпк. 
Поливальниця—1) поливальни- 
ца; 2) лейка. [ниє. 

Поливанка — поливка, полива* 
Поливати, полити, -лліо, -ллєш 

^ — 1) поливать, полить, оро¬ 
сить; 2) глазировать посуду. 
Шлй&ка — 1) соус, подлпвка; 

2) суп. 
Пбливо—1) см, Полива; 2) сор- 

вьіе травм (на огороде). 
Полив'яний — глазированний, 
муравленньїй, змалпрован- 

Полив'яник—горшечнвк. [ньііі. 
Полигач, -ча—соучастник. 
Полйзач, -ча—лизун, блюдолиз. 
Полик, -Ка—вишитьіе наплеч- 

ники женской сорочки. 
Полинат и—лететь. 
Полинівка — полинная водка. 
Полискування—сверкание. 
Полиця—1) полка; 2) отвал у 

плуга. 
Полйчман—удар в лпцо, 
ПАлйшка—остаток, 
Полїбі[о]чРК, -чка—кадка. 
Полївйти, -влю, -виш—1) свер- 
нуть влево; 2) кому—облег¬ 
чить, сделать лучше кому. 
Йому П0ЛІВЙЛ0 — ому стало 
лучше (о больном). 

Полівка—1) ум, от полбва; 2) 
равніша, поле. 

Поліг, -логу—1) низменаое ме- 
сто у река* 2) покос. 

Полій, -ЛІЯ—вода поверх льда. 
Поліка—след, признак. 
Полільник — полольщпк; -ця— 
полольщпца. • 

Полільницький — ОТНОСЯШИЙСЯ 
% к полотьго. 
Поління—‘ПОЛОТЬ©. 
Полін о—полено. 
Поліняка—поленище. 
Поліпшення—улучшевие. 
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Поліпшувати, поліпшати — 
улучшать, улучгаить. [мет). 

Пблір, -РУ — полировка (пред- 
ПодІрбвник, -ка—полпровщик. 
Полірування—полировка (про- 
Пол ірувати—полировать.( песо). 
Полісся—Полесье. 
Полісу», -на—леший. 
Політ, -льоту—полет 
Політикувати—1) вести поли- 
тику; 2) хитрить; -ся—вести 
друг с другом политику. 

Політник—рабочий на лото. 
Політниця—1) работнипа, на- 

иятая налето; 2) полольщпца. 
Поліття— 1) благоприятная по¬ 

года; 2) полетье. 
Політура—лак. 
Полічення—нечисленне. 
Поліщук, -ка—житель Полесья. 
Пол[в)к, -ку—полк. 
По лКи ви й—п олново и. 
Полкбвник, -ка—полковник. 
Полковникувати—бмть полков¬ 
ником. [ковпика. 

Полковництво—должность пол- 
ПолковницькиЙ, полковничий— 
полковничий. 

Полова—мякипа. 
Полбвень, с.к. Омшаник. 
Половий—1) желтий, цвет спе- 

лой ржи; 2) (о масти) свет- 
лорьіжий. 

Половин, -ка—потреб. 
Половина — половина, 0-поло- 
вині —вполовину. 

Половинчастий — створчатмй. 
Полбвити, -влю, -виш — сме- 
тьівать, сшивать на живу то 
нитку- [вить. 

Половити — переловить, вило- 
Подовіддя, половідь — полово- 
дье, разлив. 

Половіти — желтеть (о жлобе). 
Половинив—1) клубвика; 2) по- 

Половнйчник, -ка—1) см По¬ 
луничник; 2) узор в вм¬ 
ів ивке. | кингоїі;. 

Половня, полов'яник» -ка—мя- 
Полов'яний—мякиваьій. ^ 
Пблог, -гу—1) роди, разреші*- 
ние от орем єни. У полбгах 
бути—рожать. 2) (лн.) полбги 
—^низменная равнина, степ¬ 
ная нпзмеввость; 3) пойма. 

Полбгий—отлогий, покатьііі. 
Полбження - положенпе (геогр.). 
Положистий — покатий, отло- 

. ГИІІ. (гость. 
Положистість, -тости — отло* 
Положитися-1) лечь; 2) оте- 

4 литься. 
Полоз, -за—полоз в санях. 
ПодЛкати—чистить, брать. Сш»- 

лбкати в хаті— 1 . 
випести все из хати. 

Полбм, -му—слом 
Поломити, -млю, -миш—1) сло- 
мать; 2) нарушить; -ся—сло* 
маться. 

Поломінь, -ни, нбломня, -ня, 
пблом-МЯ—пламя. 

ПОЛОМИ0, пар.—пламенно. 
Полом’яниЙ—пламеинии 
Полби, -!іу-ч1) плен; 2) (собир. І 

пленние. 
Полонений — пленньШ, плеяяи к. 
Полоненик, -ка—плевиик. 
Полбнення— плевенве, захваї, 

перехвати ванне. 
Полон ик, -ка — 1) реал явная 
ложка, бо.тьшая ложка; І) 

.головастик. (илоскогорьи. 
і Полонина (га^.)—пастбище на 
Полонистий—покатьтй. 
Полонити — 1) плснить; -) до¬ 
лать проруби во льду. 

Полбняннн — пленник; -нянка 
—пленнида. 

Полоскання—і) полоскание; 2) 
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Полотенко —І) ум, от полотно; 
2) полотно для сита» 

Полоти, -лю, -лсш*—полоть. 
Полотнина—-кусок полотна. 
Полотніти —бледнеть, де даться 

Ое.шм, как полотно. 
Полотий—полотно, холет. 
Полотняний, полотенНИЙ*—ХОЛ* 

щевой. (тье. 
Полотнянка—по.тотняноо пла- 
Полоток» -тка—1) грудь гуся; 

-) гусь прокопченийй. 
Полоття — полоть©. 
Полох, -ха—емятение, ужас. 
ПолбхаНИЙ — нацу Ганни й, пу- 

гливьій. (пие, пуга ниє. 
Пол&хання — яспуг, напугдва- 
Полохати, -хакі—пугать. 
Полох[ш]ливим, полохкий — 

пуглпвий, робкий. (6ость. 
Полохливість — боязливость, ро- 
Пол отити * вспугивать, пугать; 

-ся—путаться* 
Полошкати—вспугивать. і 
Ийлубка—кришка улья. ] 
Полубйток, »тка — полусапо- і 
жок, ботинок. 

Полувавниця—кадояка. 
Полувал, -лу — цельнаа кожа і 

І для подош в). 
Полуда —1) глазурь; 2) ката¬ 

ракт, больмо. Мені полуда! 
спала -а) у моня бельмо сошло; І 
б) (переносно) я прозрел, уші- Ї 
дел то, чего раньте не за- 
мсчал. ' 

Полуденний, полудневий — по- 
лу денний, южаий. 

Полуденок, -нка—поядник. 
Полудень, -Дня—1) иолдонь. О 

полудні—в долдень. 2) полд- 
ннк; 3) юг. (2) полднпк. 

Полуді н)ання—1) иолднпчанне; 
Полудній—полднешшй. 
Полуднувати, полуднати—пол- 
днинать. 

і Полудрабок, -бка—грядка (в те- 
леге). 

Полуду вати й — с бельмом на 
глазу. [цать снопок. 

Полукіпок, -пка —копна в трид- 
Полумисок. -ска—глубокая та- 

ре.іка. [пламя 
ПДлуміння, пблумінь, -менн— 
Пблум'я, -м’я—пламя, полммя, 
Полум’яний—пламениші. 

( Полуниця—клубника. 
I Полуничний —клубничвдй. 
Полуничник, -ка — 1) (раст.\ 

і клуби пка, клубнпчнмй кус- 
тик; 2) клуба»ковка (наливка). 

Полупаний — потрескавшпйся. 
Полупанок» *нка — мед ка й до- 

| мещпк. [пить. 
! Полупати — поковирять, об.Ту- 
! Полупитися—облупиться. 
[ П6лускт -ку—троск. 
І Полускирт, -та, полускирток, 
І -тка—пол скирдм. [материя 
Полутабенок, -нку—шелковап 
ІІолуцвіт,-та, полуцвіток,-тка 

—{расм.) ІІван-да-Марья. 
| Полу чати,-ся, пол у чити, -ся— 
| ІІ соедпнять, -ся, соедиеить, 
І -ся; 2) получать, полупить 
Получений—СОСДІшеннїЛЙ. 
Полюбляти—долгобливать. 
Полюбовник—любов нпк. 
Полюбувати, -бую—1) кого — 

полюбить; 2) на кого, на що- 
іюдюбоваться кем," чсм. 

Полювання — 1) охота; 2) пе 
риод ПОЛОВОИ ГО]іЯЧНОСТЯ у 
корови. 

Полювати -— 1) охотиться; 2) 
нметь желанне к Случ ке (о 
корове). 

Полюддя—лолюдье, дань. 
Полюдніти, -нію, -єш и полюд* 
штати—1) сдолаться чело- 
вечнео; 2) возмужать; 3) сдв* 
даться общительиео. 
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По-людсььи, по-людському, по- 
людську, нар —как слелует 
как иривнто 

Полявина — поляна 
Полягти, -ляжу,-жешр *жуть- 
полечь 

Поляка— испуг( паиика 
Лоляпас—оощечіша, шлепок 
Поляяитися -ополячпваться 
ПцЛЬКа—І) полько. 2) (таусц) 

полька, 3) орическа с боко¬ 
вим пробором. 

Польовий —І) полевои, 2) (сущ.) 
еадсмотрщпк за аолевьшн 
работами 

Польовик, -ка—І) житель по¬ 
ле іі. раввин; 2) бес (живущий 
в пояе|. 

Польовина—поляна^небодьшое 
полевсе простравство. 

Польщизна — польская варод- 
ность, польокий лзьік, дух. 

Помагати, помогти,-можу,-жеш 
—помотать, помочь. Пома- 
гай-бі—бог в помощь. 

. Помагатися, -гається, помог- 
тися, помажеться (о 
ідоровье) приносить, принести 
аользу’, оказать действпе. Чи 
п-глбея — а чтб; лучше стало" 
(от лекарст ца)* 

Помагач, -ча—ломощнпк 
Ломазалок-ла-^І) подмазка. 2) 

(е смьісле і в.іят ки) с м аз ка 
Помазкатися (з ким)—войти с 

кем в дружбу, поладить л 
По мазуха — мазальтцпца 
П ома змити — цобить в кровь 
Помайнувати — понестись* по 
м маться. 

Помал(н]еиьку, помал[н|есень- 
ку, нар.—помалех'Оиьку* по 
тпховьку. тихохонько 

Помалий—маловатьш. 
Помалити, -лк) — І) умалить; 2) 

сшить мсиьше мерк» 

Укр.*рос ілоап а ІЬкоаськиїї —3$ 

Помалу, нар — 1) тихошжо, 
осторожно, слегка, 2) тихо 
3) медленно, не слеша 

Помалювати — рас писать кра¬ 
сками, покрасить. 

Помалюсіиьку, нар — совершеи 
но тихо, соверш медлевпо 

N омана ,-ни—куди ч {пом н наль- 
ний). (аойтії 

Поман(д)жати — отпраниться 
Поманіжити, -ся—прнежить.-ся 
Поманливий—замаачивьпі 
Лома е ранч(а)—апельсин. 
Пома е Іранчевий-апеяьсннньїй 
апельсинно- желтьі іі 

Помарнілий — увядшпй, ооху- 
девший, замахнувший. 

Помарніти—уоануть, похудеть, 
зачахнуть, подурнель. 

Помаршалкувати— побьіть арел- 
водптелем дворянства. 

Помаслу вати—пособоровать 
Поматися, -маюся, -ешея — ио- 
обе їдать 

Гіоматір кувати—виру гаї ьоя по 
матери 

Помацки, нар.—ощупью 
Пбмааок, -цка—щупальце 
Помеж,помеже, см Поміж. 
Помеже(і]иннк, -ка —сосед по 

земельним в.'і а ден ним 
По меженно, ПОМЄЖНО, нар- 

смежно. [ний 
Поме(і]жний—смежиьій, сосед 
Помежувати—раамежеваї ь 
Помело, -Ла — 1) метла; 2) тряс 

ка для чищення труб 
Поменити—у поминуть, назвать 

-СЯ—пообещать 
Помекувати—поимєновать. 
Поменшання — у мекьшен не. 
Поменшати, - шаю—у меньшить- 

ся, умалиіься 
Поменшати, -ся, поменшити, 

*шу, -СЯ — уменьшать. -ся. 
уменьшпть, ся 



Померанець—Помірок 

Померанець-» см. Помаранч. 
Померзлий—смерзший. 
Померз(ну)ти — померзнуть, 

сморзнутьг 
Померки, -ків-*-мрак. (ший. 
Померклий—померкший, угас- і 
Померк(ну)ТИ—померкнуть. 
Померлий—умершпй. 
Помертвіти—1) помертветь- 2) 

побледнеть. 
Померти, помертнся, -помру, 

мреш — умереть, помереть. 
П. на що—умереть от чего. 

Помет, -ту—бросанле, разброс. 
Жати хліб у помет — жать, 
оставляя хлеб пеповазанньш. 

Помиї, “їв—помои. 
Помийниця — 1) яохань для 

помоев, помойка; 2) бран- 
ное слово для жешциньї. 

Помикати—1) поривать, влечь; 
2) поспешить. 

Помилечно, пар. — ошибочно. 
Помилка—ошибка. У помилку, 

п-ою—по ошибке. 
Помилковий—ошпбочньїй. 
Помилування — помилований 
пощада* 

Помилятися, помилитися—ОДНІ- 

баться, ошибиться. 
Но мильне, -ного — плата по¬ 

сла я йому от мили. 
Почин, -ну—поминаепе. 
Поминати, пом’янути—1) по¬ 
минать, помянуть, упомя- 
нуть, назвать по вмени; 2) 
поминать, помянуть (у соп¬ 
шого); -ся — бить поми¬ 
наєм ьім. 

Поминати, поминути—прохо¬ 
дить, проехать МИМО, НІШО- 
вать, минуть, пропустить 
мимо; -ся—(только сов. в.) 

; мивовать. ПоминуЛося ДІву- 
ваннячко—прошли, міщовали 
девичьи лота. 
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Пбминки — поминки. Руеальнь 
поминки — четверг троишсок 
недели. ^ * 

Помирати, померти, {прощ. вр.> 
помер—помирать, помереть* 

Помйрна, -ної—мировая. 
Помиршавіти, -вію—сделаться 
чахлим, болезненним, не- 
взрачньш. 

Пімисел, -слу — помиіпление* 
Помишле]) |ння — помьппление. 
Помишляти — думать, поїш- 
Помівка, см. Помовка, [шлять. 
Поміж, -межи—проход. 
Поміж, «ар.- — 1) около, возле, 

■в смежаостн; 2) в ряд, сплошь* 
Поміж, предл.—1) между, среди. 
Піти поміж люди — пойти в 
люди, в среду людей. 2) мимо. 

Поміжлюдній — обществовньш* 
мирской. [ги. 

Поміжчйти — разбпть в дребез- 
Пбмік, -мОку — коноиля намо- 

' ченная. 
Пбмілко, пар.—мелковато. 
Помінити — 1) обещать; 2) за¬ 

гадать; -ся—дать обещаняе» 
пообешать, обязаться. 

Помір, -мору — мор, опидемия. 
Помір,-міру-измерениег(земли). 
Поміркований — рассудптель- 

нмй, обдуманний. 
Поміркування — рассудитель- 

ность, рассчетлпвость, бла- 
горазумие. 

Поміркувати (про що, тХ 
чим) — подумать, поразмьз- 
слить; -ся (з ким)—1) поду¬ 
мать, поеоветиваться с кем; 
2) прийти к соглашению. 
омірне,-ного—подать от мери, 
омірний — 1) умерешшй; 2) 
пропорциональаий. [ность. 

Помірність, -НОСТИ — умврен- 
Помірок, -рку, ПОМІр?Я,*-р’Я”- 
мор, аппдемпя. 
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Помірок, -рку — приусадебная 
земля. 

Помірчий, -чого — землемер. 
Поміряти—измерпть; -ся — 1) 
помераться; 2) спориться. 

Поміст, -мйсту — иод деревян- 
Помісті, пар.—вместе. [ний. 
Помістнйця — 1) доска на дие 
воза; 2) половіїца, 

Помістя, -ТЯ, ПОМІСТО — долж- 
ность, служба, место. 

Пбмість, ПОМІСЬ, пар. — будто, 
СЛОВНО. 1 

Помісячно, «ор. — иомесячно. 
Помітка—отметка. 
Помітний — наблюдатедьншй. 
Помітний—заметиьш, примет- 
Помітувати—бросать. [НЬ!й. 
Поміт^ вати ся — гаушаться. 
Помітуха—вьт метал ьщица. 
Пбміть, -мети—кучка сжатого 

хлеба (не связашшго в снопи). 
Поміч, -мочи —иомощь. У пб- 
мочі, до помочи стати — по- 
мочь, [дение. 

Пол ічання—1замечашіе, наблю- 
Помічати, помітити, -чу, -тиш 

—замочать, заметать. 
Помічений— 1) наЗдюдение; 2) 
пометка. 

Помічний—помогающпй в бо- 
лезнях, целительпий. 

Помічник—ломодшпк; -ЦЯ-^ПО- 
мощница. 

Помішати — і) помешать; 2) 
смешать; -ся—1) смешиться; 
\2) смешаться, сбнться. П. 
ума — лишиться ума, рех- 

П 6м і ш ка—смесь. (вуться 
ЦЙмкн, *шр.—памятно. [ситься 
Поткнутися — помчаться, бро* 
Помножання—умножение. 
Помівка — 1) пословнца, иого- 
ворка;5) разговор; речь. 

По мов лнти—у говар пвать. 
Помога—иомощь. 

Помогоричити—1) угостить мо¬ 
горичем; 2). подкупить ви- 
ППВКОЙ. 

Помокрілий — намокший, про- 
мокший. 

ЇІОМОЛИТИ, -ЛЮ, -лиш ідитйну»)^- 
говорить (ребвнку) молитву 
для повторевпя. 

Помолодикувати — побить мо¬ 
лодим человеком. 

Помольне, -ного—сбор хлебом- 
с мельниц. 

Поморити, -рю,-риш—утомить, 
умаять; -ся — устать, умо¬ 
риться, умаяться (о мвоглх). 

Поморозь, -зи—паморозь. 
Поморхлий — сморщившийся. 
Помор'я, -р^я—взморье, побе- 

режьо моря* 
Поморянець, -нЦЯ—приморений 
житель. 

Помостина — 1) доска на дне 
воза; 2) полови ца. 

Помостити, -мощу, -стиш—1) 
вимостить, настдать; 2) на¬ 
ложить, пастлать; о) евпть 
(гнездо); -ся-;—постлать себе 
постель, угнездиться. 

Помотайло—намотчик. 
Помотати—емцтать (во множ.); 

-СЯ — 1) помотаться, побол- 
таться; 2) пошататься, похо¬ 
дить, посуетпться. 

Помоцуватися — силиться, на¬ 
тужиться, делать уенлия. 

Помочити—замочить, помочить; 
-ся — помокнуть, смокнуть. 

Помічувати, -чую—смачпвать, 
мокать. 

Пбмпа—1) великолепие, пиш- 
ность; 2) важничавье; 3) насос. 

Помпувати — качать насосом. 
Помрака — пасмурпая погода, 
туман. 

Пі мста—месть, отмщенае. 
Помститель—мститель. 
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Помстити,-щу,-стиш н помсти- 
тися (на кому, над ким)— 
отомстить кому. 

Помстник, -ка—мститель. 
Помуляти—натереть (ногу са- 
ногом). 

Помут(;н)йтися, -нюся, -нйшся- 
помутиться. 

Пом'якчити, -чу, -чиш, по¬ 
м'якшити, -шу, -шйшраз- 
мягчить, сделать мягким. 

Пом'якшати—смягчитьея, сде- 
латься мягче. 

Пом'янути, см. Помина[у]ти. 
Понавкругй — вокруг, кругом. 
Понад, нар. — 1) над, вьппе. 
Це понад мої сгіли—зтосвнше 
мопх сил. Пролетів понад го¬ 
ловою —пролетел над головой. 
2) чим—около, вдоль. П. бе¬ 
регом—вдоль берега. 

Понадити, -джу, -диш—прима¬ 
нить, понадить; -ся—1) со- 
блазннться; 2) повадиться. 

Поназдивйтися — рассмотреть, 
увидеть. 

По-наськи, нар. — по-нашему. 
Понатискатися —понатолпнться. 
Поневажати—прозирать, пре- 

небрегать, обращаться пре- 
небрежнтельно. 

Поиевільний — насидь етвенньш, 
принудитеяьньїй. [хуже. 

Поневірніти, -нію — сделаться 
Поневіряти (ким)—пренебрежи- 
тельно обращаться; -ся -жить 
в неечаетьи,тяжелоії жизнью. 

Понеділковий — понедельнич- 
н ьі й. [недельн пкам 

Понеділкувати—постить но по¬ 
ті онесла, -лої—беременеая» 
Понести, -су,-сеш — 1) понести, 
отнести. Піду, де бчї поне¬ 
суть—пойду, куда глаза гля- 
дят. 2) забеременеть; 3) но¬ 
сить, иметь вес. 

Понехати, понехаяти, -хаю 
(шо, чим)—оставить без вни- 
манив, оросить. 

Понехтувати — 1) пренебречь; 
2) испортить, попортить, при¬ 
чинить вред 

Понизати, -ваю, -єш, понйти, 
-нию, «сш—изнивать, изннть. 

Понйдіти, -ДІЄМО, -єте—заску¬ 
чать, изньїть (о многих). 

Пониззя, -ззя—низовье, повп- 
| Пониклий — поникший. [зовье. 
Понимати, поняти, пойму, -меш 

—1) ловить, поймать, схва- 
тьівать, схватить; 2) кого За 
КОГО—женить кого на ком; 
3) собі—жениться на ком; 
4) водою-покривать, покрить, 
занять, затаплпвать, затопить: 
5) охватмвать, охватить. Пс- 
няти віри—поверить. -ся— 
1) з ким—сходиться, сойтись, 
соед йняться, соединиться; 
2) з ким (талько соє. а.)— 
вступить £ брак; 3) чим— 
покриваться, покриться чем 
по поверхностп, охватьшать* 
ся, бить охвачеиним. 

Поніч, -ночи—темнота, мрак 
Поніячитися—прнтти в упадок3 
ухудшпться. 

Понива, -ви—П (у охоткиков) 
след на свежем снегу; 2) 
поновка. 

Поновини, -вин —обновлено е. 
Понбвлення—і)возобновление; 

2) обновление. 
Поновляти, -ся, поновити, -ся} 

-влю, -виш—1) возобновдять. 
-ся, возобновить, -ся; 2) об- 

% новлять, -ся, обновить, -ся; 
3) (в словах, приказе) повто¬ 
рять, повторить. 

Понбристий—изрьітміі, неров* 
ньій (о дороге). [вотяих) 

, ПоНиС, -су—рождение (у ЖХЬ 

^07 Поносити —Попереджати 

Поносити, -ся, -шу, -СЯ, -СИШ, 
-ся—наносить, -ся. 

Поноченькнй -»• темеоватий, 
мало освощенниіі. 

Поноченько, нар,—темновато. 
Поночі, нар.— 1) впотьмах; 2) 
темно [вєчером. 

Поночіти, -чіє —темнеть 
ГТоночліжник, -ка—пастух при 

вочной пастьбе. [деіз). 
Понуздати—^взнуздать (лоша- 
Понука — иооідрение. подстре- 
кательство Понуку дати— 
поощрлть, подстрекнуть, 

Понукнути — поощрить, под- 
стрекнуть. [вниз'человек. 

Понура—угрюмьіії, смотрящий 
Понурий—1) человек. смотря¬ 
щий вниз; 2) угрюмьіп, мрач- 
ньій. ' [ний 

Понурнстий—угрюмьш, мрач- 
Понурити — опустить, накло- 
нить, потушіть; -ся — опу¬ 
стить голову/ загрустити 

Понурість, -рости—угрюмость 
Понуро, кар.—І) смотря випз, 

наклонясь;2) угрюмо, мрачно. 
Понуруватий — смотрящий в 

землю, у трюми н. 
Понюх, -ха, понюшка, -ки—ще- 

аотка табаку (нюхательного). 
Пообважувати — 1) отяготить, 
обременить (моог.); 2) об- 
веспть (многпх), 

Пообід, пар.—после обеда 
Пообідній послеобедевнмй 
Поббіч, нар,—с обеох сторон. 
Пообписувати — исштсать во 

круг, асзде. 
Поодиначка —одиночка. 
Поодинбкий — І) отдельний, 2) 
одноконньш. [одиночку. 

Поодинці, нар.—по одному, в 
Поорати, -рю, -реш—вспахать. 
Попадати, попасти, -паду, -деш 

—Ц попадать, попасть; 2) 

кого — поймать, захватить; 
-ся — попадаться, попасться, 
бить повманним, захвачен- 

Попадя, -ді—нопадья. [ним. 
Попантрувати — прлсмотреть, 

посторожить. 
Попарубкувати — побить пар- 
нем, холостим. 

Попас, -су—корм на пастбпще. 
ві.іиас. Стати на пбпасі—оста- 
повиться попастп волов. .чо¬ 
пі ад ей. 

Попасай н я—вьшасивание. 
Попасати—пасти в дороге- 
Попасище—пастбище. 
Пбпаски, нар.—попасивая, са- 
сясь на ходу. 

Попекти, -печу, -чеш — 1) по- 
нечь, нспечь, пзжарить; 2) 
обжечь; 3) пожалить, ужа¬ 
лить (краппвой); -ся—1) вс* 
печьсл (о мвог.); 2) обжечься 

Пбпелище — 1) место, куда ви- 
брасьівают золу; 2) пепелище 

Попеліти—тлєть, обращаться с* 
пепел. 

Попелюха—1) хохлатий ;каво- 
ронок; 2) тля травяная. 

Попеля[и|стий — (о цеете) пе- 
п ель ний, п е пельво-се рьі й. 

Прпельнущжня — гашение из- 
вести. [золи 

Попельня — место для ссипки 
Попервах,нар — сиерва, снача.ча- 
Поперед, нар — І) есередп. 
*• 2> спериа, арежде 
Поперед, прсдл — пред, перед. 
Пбпередень, -дня—дощечка, со- 

едпняющая головка авух по- 
лозьев в санях. 

Попереджати, попередити,-джу > 
-диш — І) опережать, опе- 
редпть; 2) аредупреждать, 
оредупредпть; -СЯ — опер*> 
жать, о перелить, виртавлять^ 
ся. виставиться впеоедл ^ 
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Лопереді, попереду, нар. — 1) 
внереди, спереди; 2) вперед, 
наперед. [ник. 

Попередник,-ка— предшествеп- 
Лопередннця— 1)фартух к плач¬ 
те; 2) предшественнпда 

Попередній — 1) предшествую- 
щпй; 2) предьідущпй 

Пбперек, -ку—поясница, талия 
! Іоперековий поясни чвьш.П-ві 
КІСТКИ-поясни чіше позвоакп. 

Пйпересень, -сня—поперечпьі її 
ремешек у хомута, в шлеє 

Поперечина—перекладина 
Поперечка — перекладина, пе¬ 

ремичка. 
Поперечний—поперечний 
Поперечник, -ка—диаметр 
Поперечуватися — перекрещп- 
ваться, пересекаться. 

1 Іоперідь» нар.—в переди. 
іїДщши, -пин— узор для віл- 
IЇОпинка—єпитрахиль, [шпвки. 
І Тописьмачити — наманить на 
книжний лад. 

Попит,-ту, попитання—спрос. 
Попихач, -ча — человек, кото- 
рьім каждідй помьїкает. 

І Іопйхачний— удотребляющиії- 
ея для толкания. 

Попід, предл.—1) що —йод; 2\ 
чим—в доль чего. 

Нопідбіччу, кар, — под боком 
Попідвіконню нар, ~лод окпа- 
ми. Попідвіконню пішів — 
отлравплся ниїденствовать, 
сделался иїї тим. 

Попідгір Ю, нар, — ІІОД горою 
ПДліл, -пелу—поява, зола. На 

Попіл побити — разбить ва і 
мельчайшие части. 

Полільник, -ка — мосто дл^ 
->ссніншия золи. (пельница. 
Попільниця, попільничка —пе- 
Попільняк. -ка—лодзол. 
Попіл ьнякбвий — додзодистий. 

Поплавець, *вця—поплавок 
Поллі[ко]сок, -ска—лужа, остав 
шаяся после воловодья илї 
дождя на меете покрито^ 
і равою 

Пбплітка — 1) верхняя орядь ва 
веревке; 2) лентя в косе. 

Пбпліч, нар — рятом. плечо е 
плечом [ручньиі 

Поплічник,-ка—помоіцнкік, под- 
Поповештатися — миого похо¬ 
дить, много постралствсвать 

Поповзом, нар.-ползком. с кольз я 
Попбвич — попович, син попа 
Поповчити (чого, кого)—учить 
достаточцо мвого. долго; -ея 
(чого) — учиться достаточцо 
МНОГО, долго. 

Попогрякати погреметь много 
Поподути, -дму, -дмеш — по 
дуть много. 

Попожуритися, -рюся, -ришся 
— по печалиться много. по 
тосковать. 

Попоїздити, -жджу,-здиш—по- 
ездить много 

Попоїсти, -їм, -їси -поесть. 
Попокланятися — покланяться 
Пополовіти — пожелтеть. (много 
Пополотніти — побледнеть. 
Пополуднувати оонолдничать 
Пополювати— поохотиться. 
Пополякати—напугать сально 
Попомотати—помотать много 
Попомучитися—помучиться 
Попомуштрувати — 1) поучить 

воєнним приемам ідостаточ* 
но долго); 2) поучпть вообите 

Попона—попова. 
Попоносити, -ношу,-сиш—по¬ 

носить много. 
Попоноситися (з чим) — поно¬ 

сить (что) долго. 
Попонудитися, -джуся, -дишея 

— натомиться много, пото- 
ПопДнЯ, -НІ—дерюга, [сковагь. 
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Пополам1 я тати-—^попом нить. 
Пбпопанькатися — повозиться. 
поняньчиться много. 

Попоплакати, -плачу, -чеш— 
много плакать, наплакаться. 

Попопросйти, -шу, -сиш—на¬ 
проситься. проспгь много. 

Попоп’ястися, -пнуся, -пнешся 
—много силиться, взбираться, 
добираться. 

Попорати (що) — убрать, при- 
весть в должньш вид, поря¬ 
док; -СЯ—похозяйнпчать. 

Попорипати—поскрипеть 
Попоробити, -6лю, -биш—по- 
работать много, наработаться. 

Попорожнйти, -ню, -ниш—еде- 
лать пустим. (роскошп. 

Попорозкошувати — пожить к 
Попосваритися — нассорпться. 
Поправа1) (починка, пспра- 

вленпе;2)5ісправление (нрав- 
ственное) 

По-правді, нар -1) действитель- 
но, в самом деле; 2) прав- 

Ібправка—поправка (диво 
Поправляти, поправити, -влю, 

-ВИШ—поправлять, поправить, 
поправлять, почпнить. 

Попри, предл. (кого, що) — І) 
возле, подле, около, мимо; 2) 
вместе с, при. 

Поприщити, -ся, -шить (без.І.) 
'—покрить, *ся пришамн. 

Попродати — распродать, про- 
Пбпросом, пар.—проса, [дать. 
Лопруг, -га—шрам, цараппна. 
Попруга—1) подпруга; 2) пояс 

(кожаний); 3) полоса. 
Попряди, -дів, попрядки,-док, 

пбпряхи, -рях—собрания де- 
вушек для прядения н др. 
работ. [няк. 

Лопряник, -ка—медовий пря- 
Попрятниця—хорошая хозяйка, 

п риби раль іди ца. 

Попрятно, нар.—чисто, опрятнє* 
П о псуван ня — порч а. 
Пбпуск, -ку, Попуст, -ту—по- 

слабление. попущенпе, облех- 
чение. 

Попускати, попустити, -щу, 
-СТИШ—1) рас пускать, распу- 
стпть; 2) опускать, опустить 
Ніс під себе п.—смешаться, 
у стидиться. 3) запускать, за¬ 
пустить; 4) ослаблять, осла¬ 
бить; 5) кому—допускать, до¬ 
пустить, отдать во вдасть, в 
жертву кому; (і) кому—упу¬ 
скать, упустить, уступать, 
уступить кому, Я Йому СЬОГО 
не попущу—я ему отого ве 
уступлю, не прощу. П-И МІ¬ 
СЦЯ, пбля—уступать, -ПИ-ІЬ 
меето, дать мєсто. 7) себе— 
допускать, допустить себя^до 
чего (безвравственного, пло¬ 
хого), распускать, распустить 
своя; -СЯ—допускать, допу¬ 
стить своя до чего. 

Попухнути—опухнуть. 
Пора—1) время, пора; 2) вол* 

раст. Дівчина на порі, у порі 
—девушка-нсвеста. На та¬ 
ких порах бути —бить бере- 
менной. Без пори—прежде- 
времевно. 

Пора, пар*—пора. 
Порада, -ди, порай, -раю—со¬ 

нет, помошь. 
Порадливий—дающий совет« 
По радний—имеющий совет* 
Порадник, -ка — советчшс; -ця 

—советнпца. 
Пораза—рана. 
Поразити, -жу, -Зиш—Л по¬ 
ранить; 2) укусить. 

Поразка—пораженії е. 
Пораненьку, нар.—ранехонько. 
Поранина, лоракка, порання— 
уборка, приборка, стряпца. 
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Поранити, -ню, -ниш—ранить, 
изранить;-СЯ—1) пораниться; 
2)^ рано сделать, поспешить, 

Поранку, нар.—утром. 
Парано, нар.—рановато. 
Пірати (ЩО, кого)-—1) обрабатьі- 

вать (землю), убирать (хлеб^; 
2) ухажпвать (за скотом); -ся 
1) КОЛО ЧОГО—заниматься, по 
хозяйству, стряпать; возить¬ 
ся; 2) одеваться. 

Пора я]тівник, -ка—спасатель 
Пора я]тування—спасенне, по- 

'МОЩЬ, 

Пора[я]тувати—спасти, помочь. 
Пора[я]тунок, -нку —спасенне 

ПОМОЩЬ. 

Порахубитися, -блюся, -бишся 
—пос читаться. 

Порачити—(о раке) ущипнуть 
Поре[і]брина, поріб’я, -б*я, 

пор;бря,-ря—реберная чаеіь. 
Поренчата, -чат—перила. 
Пірзний—скоромньш, 
Порзн йтися—скоромиться. 
Поривати, порвати, -рву, -рвеш | 

1) схватьівать, схватить; 
2) вдечь, увлекать, увлечь 
П* ічі—а) стромиться загля¬ 
нуть; б і смотреть с завпстью. 
П. руку — простирать руку/ 
стараться схватить. -ся—по¬ 
риваться, рваться, бросаться, 
броситься. 

Лоризькати, порйскати—неглу- 
боко виконать, изрьггь. 

Порикожа — треснувшая кожа 
на ногах. ( 

Поринастий, см. Пороватий. 
Поринати, -наю, поринути, 

-ну—нирять, нирнуть. 
Поринути—хлинуть. 
Порисуватися—покриться мел- 
киші третинами. 

Порити, -рию, -сш — изрьіть 
Порівна[я)мня—сравнение. 

Пор івняльн ий—сравнптельни к. 
Порівняти — 1) сравнять; 2і 

уравнять; 3) сравнить. [к**. 
Пірівці, нар —врозь, поодиноЧ' 
Поріг, -рогу—1; дорог. У по¬ 

ріг ах стояти — стоять у по¬ 
рога. 2) порог на реке; З 
нижняя часть живота (у ро- 
дильницьі). 

Поріддя, -ДЯ, порідня, -ні —род, 
порода, поколение. [ватин 

Пірідкий — редковатьш, жидко- 
Піріж, -жи — крупноячеиная 
сеть, покриваю щая густую 
риболовную ееть. 

Поріжок, -жка—1) ум. от по¬ 
ріг; 2) поперечная перего¬ 
родка в лодке. 

Порізатися—обрезаться. 
Порізнити, -ню, -ниш — разде- 
лить, разрознить; СЯ—разде- 
лптьея, разойтись. 

Порізно, нар.—атдельно, врозь. 
Порі кати (на кого) — у корять. 
обвинять кого. 

Порікувати—роптать. 
Піріст, -росту —росток. 
Порічанин, -на — приречньш 
житель. 

Порічина, поріччя, -чя — При¬ 
речи ан местность. [(красная). 

Порічки, -чок — смородина 
Поркинйці» см, Портки. 
Порклиця, см. Порплиия 1. 
Порнути, -ну, -неш — 1) нир¬ 

нуть; 2) пирнуть, кольнуть. 
Поробити, -блю, -биш—1) сде- 
лать (во множ.); 2) причи¬ 
нить болезнь. * 

Поробляти—поделивать. 
Пороватий—пористий, [стость. 
Пороватість, -тости — иори- 
Поровий—своевременньїй. 
Порода, -ди — род, поколе ниє, 
фамилия. [-ся—родиться. 

По родити, -ДЖУ, -диш—родить; 
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Породілля, породіля, -ЛІ — ро 
дильнпца. 

Порожденниця—родительница. 
Порожнем, нар.—порожнем 
Порожній — 1) пустой, порож- 

ний: 2) пустой, наорасньїй., 
Порожнювати—нустовать. 
Порожня» -ьоі—не беременная. 
Порожня—пустота, пустое ме- 
сто. В порожні — с пустими 
руками, без груза, порожнем. 

Порожнява—пустота. 
Порожняк, -ка—1) извозчпк с 

;2) сорт горшка 
взаимное пони- 1 

манив, солидарность. 
Поров, -на — паром. 
Поросйти, -шу, -сиш и поро¬ 

ситися — приносить поросят» 
пороситься (о евпнье). [тая. 

Порослива—(о свинье) плодови- 
Поріслий—заросш ий, порости й. 
Поросль» -ли—ветвь, отросток. 
Поросна — [о свинье) поросная. 
Пороснути — 1) рассьшаться, ; 
посипаться; 2) броситься бе- 
жать, побежать; 3) (о дожде) 
сразу ..политься, бризнуть. 

Пбрости, -тів—заросли. 
Порости, -темо, -тете—1) ви 
расти; 2) яарасти. [растить. і 

Поростити,-рощу,-стиш — воз- 
Поросючка, поросячка—свинья 
С поросятами. 

Порося, -сяти — поросенок. 
Морське п.—морская свинка. 

Порбти, -рю, -реш—1) пороть, 
распаривать; 2) вскривать., 
потрошить; -ся — пороться* 
рас нари ваться. 

Порітина—І) резаное клеймо 
(на животи,, птице), [порох. 

Пірох, -ху—1) пьіль, прах; 2) 
Порохна|я]вий — 1) истлевший; 

2) превратившийся в диль; і 
3) сГНИ ШШ1Й. 

пустим возом 
Порозуміння — 

Порохна|ЯіВІти—1) истлевать* 
обращаться в труху; 2) обра* 
щаться в пьіль; 3) гнить. 

ПорохнийуПОрошний-пильньїй. 
Порохня, -ні—труха, сгнившее 
дерево. 

Поріїто, пар.—оогодно. 
Пороша—первьій снег. 
Порошина—пилинка. 
Порошити, -шу, -шиш—^пи¬ 

лить; 2) (о спеїе) сипаться. 
Порошник, -Ка—рог для пороха. 
Порошниця—пороховий ца. 
Пірошно, кар,—пильно. 
Порощати—1) (о дожде, снеге) 

барабанить по окнам, стенам: 
2) кричать торопясь, в гневе 
(о человеке). 

Пірнати, -ся—1) копаться, раз- 
гребать, ви гребать; 2) во¬ 
зиться, риться в чем. 

Пірплиця — 1)планка в мель- 
ничном камнє; 2) (мн.) стру- 
пья (на толове), (лове). 

Порплі, -лів — етрупья (на го* 
Порсклйвий — резвий. юркий. 
Пірс(»кати, -каю, порснути, 

-ну—ї) брмзгать, бризнуть: 
2) сипаться, летедь, полететь 
градом; 3) вькжадьзивать. 
вьіскользнуть, вириваться* 
вирваться; 4) фиркать, фирк¬ 
нуть; 5) бпть, удариться 
сильно. Пірснули в розтіч— 
побежали врассипную. 

Пор^ький— 1) резвий, бистрий» 
. 2) скользкпй, юркпй; 3) легко 
раскаливаюшийся. (гавань. 

Порт, -та, -ту, мн. -ти—порт» 
Порт, -ту, порть,-ти—1) пень- 
ковоя нитка в терстяной ма¬ 
терин пли сукне; 2) полот¬ 
няний кусок. 

Піртки,-ків, портянйціг ниць, 
поркенйці, -ниць-полотняиигі 
штани. 
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Гіортнйй—деньковьій. 
Портнина—1) пеньковая, льня¬ 

ная ткань; 2) грубьіе нитки 
из оческов пепьки. 

Портннний—холщевьш, полот- 
Портрет, -та—портрет, [няний. 
Портяний—(о сукне) с основой 

/ из пеньковьіх ниток. 
Портянка, -ки—сукно с осао- 

вон из пеньковьіх ниток. 
Поруб, -бу — 1) порубка; 2) 

рубка; 3) рана, рубец. [ниє. 
Поруга—поругание, оскорбле- 
Поругувати, -гую, поругатися 

(ким) — надругиваться, -ру- 
гаться, поиздеваться над кем. 

Порудіти, -дію —порьіжеть. 
Порука—поручительство. 
Порукатися—ударить по рукам. 
Порух, -ху — 1) движение; 2) 
рефлекс. [ла). 

Лоруха—смещение (органа те- 
Поруч, пар. (кого, чбго)—рядом 
Поруча, -чати-поручень. [с кем 
Поручата, -чат—поручни. 
Поручкатися — поздороваться 

(за руку). [поручик. 
Поручник—І) поручитель; 2) 
Пбруччя» -чя—перила. 
Порушений — нарушеннілй. 
Порушена справа — возбуж- 
денное, начатое, затронутое 
дело. 

Порушення—1) нарушение; 2) 
движение. 

Порушний—подвижной. 
Порушник, -ка—нарушитель. 
Порушувати, -шую, пору шати, 

-аю, порушити, -шу—1) сдви 
гать, сдвинуть; 2) трогать, 
гронуть; 3) побуждать, по¬ 
будить. П, питання—возбуж* 
дать вопрос. 4) нарушать, ( 
аарушить; -ся—1) двигаться, 
двинуться; 2) подрьшаться, 
подорваться. 

Порцеляна ,-ни, порселен -ну — 
фарфор. 

Порцеляновий — фарфоровий.,, 
Порція—1) порция; 2) мера; 3) 

рюмка, стаканчик. 
Порюмати, -маю, порюмсати, 

-саю—поплакать, похшлкать 
Поряджати, -джаю, порядити, 

-джу, -диш — 1) прибирать, 
привести в порядок;- 2) кого 
—подряжать, -рядить, понять. 

Порядкування — 1) наведени 
порядна; 2) хозяшшчанье. 

Порядкувати, -кую — 1) наво¬ 
дить порядок, хозяйничать 
2) ким—командовать, распо- 
ряжаться. 

Порядний — 1) дорядочньїй; 2) 
пзрядньїй. (ность. 

Порядність, -НО'ГГИ — порядоч- 
ПорЯДНО, пар.— 1) порядочво. 
порядком; 2) как следует, 
прилично. 

Порядок, -дку—І) порядок. П. 
давати — рас поражаться. У 
п« — по порядку* 2) прием. 
способ. 

Пбряду, пар,— по порядку. 
Порятбвувати, -вую, поряту¬ 
вати, -тую (кого)—1) помо¬ 
тать, помочь кому в беде; 
2) спасать, спасти. 

Порятунок, -нку — 1) ПОМОЩЬ, 

2) спасенне. 
Посаг, -гу—прндавое. 
Посада — должность, слуйсба, 
место. 

Посаджати, -джаю, посад(овій¬ 
ти, -джу. -диш—1) посадить, 
рассадпть; 2) засадить, П. 
на лід—поставить в аатруд- 
ненпе. Копійку п* — потра¬ 
тить деньги. -ся — 1) сесть; 
рассесться; 2) Сіять посазкен- 

Посадище—село. [ьшм. 
Посадка—посадка. 
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Посадки, -док—деревья, поса- 
жевньїе для обознач. дороги. 

Посадний — посажеваьій. П, 
батько—посаженньїй отец. 

Посамперед, пар. — 1) вперед 
всех; 2) прежде всего 

Посатаніти—осатанеть. 
Посварити—когб з ким—по¬ 

спорить; 2) кого—сделать ко¬ 
му вьіговор, вьібранить кого. 
П. пальцем на кбго—погро¬ 
зить пальцем кому, -ся—1) 
поспориться; 2) вьібравпть 
кого; 3) на кбго — погрозить 
кому; 

Пбсварка—спора 
Посватати— 1) когб — посва¬ 
тать; 2) кого кбму — посва¬ 
тать кого кому;-ся (до кого)- 
посвататься. 

Посвататися, -таемося, -етеся— 
сде даться сватьями (через 
брак, сделку). 

Посвербіти, -блю, -биш — (о 
теле) позудеть, почесаться. 

Посвистати,-вищу, *щеш — 1) 
посвистать; 2) политься, уда¬ 
рить струей. 

Посвідувати, -дую, посвідчи¬ 
ти ,-чу—засвидетельствопать. 

Посвідчення — 1) аасвидетель- 
ствовапие; 2) удостоверение 

По-свійськи, нар.—по-своєму, 
Пбсвіт, -ту—свет, огонь. 
Посвітач, -ча—І) подсвечник, 

2) прибор для освещення 
лучино Й. 

Посвітити, -чу, -тиш — 1) по- 
светить. Тілом п.—обважить 
тедо. Волосом п*—(о замуж- 
ней жепщине) побьіть без го¬ 
ловного у бора. 2) зажечь 
(свечи, лампьі); 3) осветпть, 
-ся — 1) зажечься (во мио- 
жестве); 2) зажечь огни. 

Посвбюватися, -ююся, посвбї- 

тися, -свбіося, -їшся—род- 
ниться, породнитьея. (ковь). 

Посвят, -ту—жертва (на дер- 
Посвята—посвященпе. 
Посвятнй й—п раз д н и чай й. 
Посвятство, посвячі[е]ння — 

освященйе. 
Посвячене, -ного—освященньїе 
пасхальньїе саеди. 

Посвячувати, -чую, посвяти¬ 
ти, -чу, -тиш — посватать, 
посвятить, освятить; -ся—1) 
на кого — рукоподягаться, 
рукоиоложпться; 2) в КОГО— 
постригаться, постричься (в 
монахи). 

Посердити, -джу, -диш — по- 
ссорпть; -ся— І) посердиться; 
2) поспориться. 

Посеред, пар,—среди. 
Посередині, нар.—посредп. 
Посередник, -ка — посредник. 
Посередній—!) средииньїй; 2) 

(о пологах) косвенвий; 3) по- 
среяст вен якій. 

Посесія — арендное владевпе 
Посесор, -ра—аревдатор. 
Пбсестра, посестрина, посе- 

Стриця, -ЦІ — 1). назваиная 
Сестра; 2) иодруга, приятель- 
нипа; 3) возлюбленная. 

Посестрюватися, -ююся, посе- 
СТратися, -раюся —долаться, 
сделатьсн названними сестра- 

Посивілий—поседевшоіі. [ми 
Посивіти, -ВІЮ—'Поседеть. 
Посиденьки,', -ків, посидіиня, 

-ння— 1) посиживание. Похо¬ 
деньки та посиденьки справ¬ 
ляти— нпчего не долать, лей- 
тяйаичать. 2) спдйтничааие, 
беседьі, кал яка ниє. 

Посидящий—усидчивий. 
Гіосилан н я, пбсилка— 1) посьіла- 

ние; 2) на кого, що—ссилка 
на кого, ка что. 
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Посилати, -силаю, пі[о]слати, 
-шлю, -шлеш—посилать, ио 
слать. П. поклон —передавать 
аоклон. -ся—1) посилаться, 
бьіть посланньш; 2) ким — 
(только сов. в ) посьілать кого. 
3) Свататься, посилать сва- 
тов; 4) на кого, на що—ссьі- 
латься,, сослаться (на что, 
кого). 

Посилка — посилав не, ссьілка 
(на кого, что). 

Лосилкувати, -кую — ]) помо¬ 
тать, поддерживать; 2) кор¬ 
мить, вакармливать. 

Посилкуватися — употребить 
Посилок,-лку—усилие. (усилие. 
Посилювати, -люю, посилити, 

-лю,-лиш—подкреплять, под- 
крепить; -ся — подкрепиться. 

Посилити, -ляю, ПОСИЛИТИ,-СП¬ 
ІЛО — нанизнвать, нанизать. 

ПОСИНИТИ, -НЮ,-НЙШ-ЛОЄИНить 
Посиніти, -ію, -і€Ш — посинеть. 
Посиротити, -чу, -тиш—осиро¬ 
тить. 

Посиротіти, -тіємо, мете—ОСЛ * 
ротеть (о мног ). [сьівать. 

Посисати, -саю—сосать, вьіса- 
Посйтшати,-шаю—потолстеть, 
пожирнеть. 

Посівальник,-на—посьшающий 
зерном в новий год при 
поздравленин. 

Посівати, -ваю—1) посеивать; 
2) ноздравлять с новим го¬ 
лом, посьшая зерном. 

Посідати, -даю — 1) (о мпогих) 
сесть, рассеоться; 2) оседать, 
осесть; 3) (о курах) сесть на 
насест. 

Посідати, -даю, посісти,-сяду 
—І)що — владвть чем, иметь 
что. Він посідає маєток 

г 

—он владеет именпем. По¬ 
сідати французьку мбву—вла* 

леть французским язиком. 2> 
кого — одолевать, одолеть. 
Його ПОСІЛИ ЗЛИДНІ—его одо- 
лела нужда. -СЯ—треснуть в 
нескольких местах. 

Посідки,-док, СМ. Посиденьки. 
Піти на п.—пойти посидеть 
к кому. 

Посікати, -каю, посікти,-січу, 
-чеш-сечь, посечь, порубить; 
-СЯ-— І) посечься; 2) {о мате¬ 
рин) стереться, отреііаться. 

Посілля, -ля —1) усадьба; 2) 
поселение. 

Посім'янин, -на — член семьи. 
Посіпака, -ки—сутяга. 
Пбсіткин — (о материн) редкий. 
Посіяти —І) посеять; 2) {на- 

смешливо) потерять. П. гроші 
— потерять деньги. -ся— 1) 
посеяться, засеяться; 2) (о 
волосах) рассьіпаться. 

Поскавучати, -чу — повизжать. 
Поскалгчувати, -чую—попска- 
лечить. [ваться. 

Поскаржитися, -жуся—пожало* 
Поскарлючувати, -чую — поис- 
кривить, посогнуть (многих). 

Поскасьвувати, -вую—отме- 
нить, упразднить. 

Поскиглити, -лю — І) повить: 
2) (о птице) прокричать. 

Поскидати, -даю — посбросить. 
п ос вал ить (во множестве). 

Поскіпати, -паю — расколоть 
на лучинки. 

Поскладати, -даю—1) спожить 
(во множ.); 2) у дожить (о 
мног.). 

Поскликати, -каю — посозвать, 
Пос[ш]клйти,-клю,-ЛЙш — вста¬ 
вать стекла, постеклить. 

Посколочувати, -чую — возму* 
тлть воду, взболтать. 

Посколупувати, -пую — сковьі* 
рять, поисковирять. 

Є05 Поскорятися—Посмішка 

Поскорйтися, -рюся, -ришся— 
аоторопиться. (бороновать. 

Поскородити, -джу, -диш — за* 
Поскічити -чу—при гнуть. 
Поскреготати,-гочу, -чеш—по* 

скрежетать. 
Поскромадити, -маджу, -диш - 
поскресть. П. потилицю—по¬ 
чесать затьшок. 

ПоскрАмлений — укрощенньїй 
Поскромлювати, -люю, поскро- 
мйти, -млюі* мйш— укрощать, 
усмирить. 

Поскубти, -бу, -беш— 1) подер* 
гать за волоси, за ухо; 2) 
ви дернуть волоси, перья, 
шерсть; -ся—потаскать друг 
друга за волоси. 

Поскупати, -паю—скупить, за¬ 
купить осе. [скупим. 

Поскупіти, -пію — сделаться 
Поскуплювати, -люю—собрать 
МНОГІІХ ом есте; -ся — 1) СТОЛ- : 
питься; 2) сплотиться. 

Послабувати, -бую—поболеть 
П Ас лавка—слух, молва. , 
Послання — посданпе. 
Послатися,-стелюся, -лешся— 

1) приго гонить постель; 2) 
оростлаться, разостлаться. 

Послатися, -шлюся (накого)— 
сослаться| на кого. 

Послинити, -ню — ПОСЛЮНИТЬ. ' 
Послід, -ду— 1) послед; 2) пс- 
пражнения; 3) результат, по- 
следствпе; 4) коаец. [ний. 

Послідовний — последоватедь- 
Послідовність—последователь- 

ность. 
Послідок, -дку—1) о статок. На 

П-дку—в конце. 2) аослед- 
ствие. результат 

Послідущий—самий аоследний, 
наихудший. [нуть 

Послііінз-Ти,-ну—(о «Рік.) ослеп- 
Посліпуватий—подслеповатьій. ■ 

Послу вати, -лую — бить депу¬ 
татом в парламенте, в сейме 

Послуга — 1) услуга, одолже- 
яие, ус луже ниє; 2) слуга. 

Послугбвувати, -вую, послугу¬ 
вати, -гую—служить, услу- 
живать, арислуживать; -ся— 
(чим, з чого) -пользоваться. 

Послух, -ху—послушанпе. 
Послухання — І) слушание; 2) 

послушание; 3) работа кому- 
либо по просьбе. 

Послухати, -хаю, послухати, 
-хаю—1) спушаться, послу- 
шаться; 2) (только сов. в.) по- 
слушать* 3) кому—услужать, 
услужить работой кому. 

Послухач, -ча—слушатель. 
Послухняний—послушшдй. 
Послухнянство — послушание 
Посмагнути, -ну—])потемнеть 
от еолвца, сильного тепла; 
2) загореть* 3) (о губах) за¬ 
сохнуть, запечься. [жечь 

Посмалити, -лю—опалить, об- 
Посмачніти, -нш — сделаться 

вкуси ее. 
Посмакувати, посмачити—при¬ 

давать вкзтс, приправить. 
Посмирнішати, -шаю—еделать- 

ся смирнеє. [ся смелее 
Посмілішати, -шаю — еделать- 
Посмітйти,-чу,-тйш— насорить. 
Посміткик, -ка—(бранн.) негод- 
ннк, последний чеяовек. 

Посмітюха — 1) (пт.) жаворо- 
нок хохлатий; 2) (бранн.) не* 
годник, ница. [2) посмєшаще. 

ПАсміх -ху—1)смех, насмешка. 
Посміхатися,* посміхнутися — 

1) улибатьса, упибнуться; 2) 
посмеиваться, усмехнуться 

ПосміхАвище, посміховисько—, 
посмешище. 

Посмішка -1) до кого, на що— 
усмещка; 2)3 кого—насмешка 
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Посмішкувату -кую и посміш- 
куватися (з кого) — васме 
хаться. 

Посмгшливнй, ПОСМІШНИЙ - 

смешливий, веселий. 
Посміятися, -СМІЮСЯ, -єиіея— 1 ) 
посмеяться; 2) з кого—на- 
смеяться. 

Посмбктувати, -тую, посмокта¬ 
ти, -чу — посасмвать, посо- 
сать. [полосованяьш 

Посмугований—подосаткй, ис- 
Посмугувати—исполоеовать. 
Посмутити, -чу, -тйш—одеча- 
лить. (стпть 

Посмуткувати, -кую — погру- 
Посмутніти, -нію—опечалиться 
Поснідати,-даю, послідкувати, 

-Кую—позавтракать. [таться. 
Посновигати—посновать, поша- 
Поснувати, -сную, -єш—сде* 
дать основу длв тканп, про¬ 
тануть нпткп. 

Поснути(ся), -снемб(ся), -сне- 
те(ся)—заснуть (о мног.). 

Поснядіти—(о твороге) заплес- 
Пособа—домощь. [неветь 
Пособляти, -бляю,-бляєш, по- 

собйти, -блю, -биш—помо¬ 
тать, помочь 

Посовгнутися, -нуся—поеколь* 
знуться, 

Посов'їти—(о глазах) посоловеть, 
потускнеть. 

Посовом, нар.—посовнваясь. 
Посовувати, -СЯ-;ПОДВПГать, -ся. 
Посокотйтися, -чуся, -тйшея— 
побереться. 

Посбл, -сла—1) посол:, 2) [гал.) 
член дарламента, сейма. 

Посолодіти, -дію — сделаться 
с лад ким. 

Посолоди Й—оладко ватьій, 
Посолодшатн-сделаться слаже. 
Посолоніти, -нію — сделаться 
Оолее соленим. 

Посолонцювати, -цюю—с’есть 
соленого. [петь, 

Посоптй, -ллю, -плять—ПОСО- 
Посоромйти, -млю, -миш—по* 
срамить, пристидять. 

Посоромитися — постндиться. 
ПЛсоромно, нар. — совестно. 

стидно* [ровать. 
Посортувати, -тую—рассортп- 
ПосЛх(ну)ти, посхНути—ГЇОВЬІ- 

сохнуть. 
Поспасйбіти, -блю, -биш—ска¬ 

зать: спасибо, поблагодарпть. 
Поспивати, -ваш—(о ки.) над¬ 

пить; -ся чого) — (о ня.) 
растратить что, пьянствуя. 

Поспиратися—(о л*«.) опереться. 
Поспит, -ту—1) спрос; 2) про¬ 
ба, опит. 

Поспитати, -таю—1) спростіть, 
2) попробовать, отведать; 3) 
попитать, испробовать; -ся — 

І 1) спросить, спроситься; 2) 
попитаться. 

Поспів, -ву—1) пенпо, напев; 
2) заклгочение, опилог (позт. 
провзв.). 

Поспівати, -ваю, поспіти « по- 
спінути,-спію—1) созревать, 
созреть; 2) успевать, успеть; 
3) за ким—настягать, настпчь. 

По півати.-ваю—попеть. [ниє. 
Поспів’я,-«’я—пение, песнопе- 
ПДспіЛ и поспіль, нар,—І) под- 

ряд, непреривно; 2) вместе, 
вообще. 

Поспіл, -полу & вьіраж.. У пб- 
споді - совместно 

Поспілий—зрелий. 
Поспільство — простой народ, 
чернь. [рость, бистрота. 

{1о піх, -ху—поспешаость, ско- 
Пбспіхом, нар.—поспешно. 
Поспішати(ся), поспішйти(ся) 

—спешить, поспешпть, торо- 
питься, потороппться. 
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Пйспішнйй—торошіивмй. 
Поспсвняти—(а дін.) наполнить. , 

- СЯ—наполв І! ться. 
Посполитий—1) простой, про¬ 
стонародний, 2) (сущесшв.) 
крестьяние. 

Поспілу, нар — вместе. 
Поспоритися, -рюся, -ришся— 
поспорить, повздорить, ао- 
ссориться. 

Поспрбдувати, -дую — распро- 
дать;-ся—распродать (своє) | 

Поспрошувати, -шую—(о ми ) 
пригласить, с о звать * 

Посрібн[р]йти, -н[р]ю, -н[р]иш 
—посеребрить. 

Поссати, -ссу,-ссеш—пососать. 
Постав, -ва—штука, кусок (ма¬ 
терин). 

Постава, -ви—1) ааруждость, 
осанка, вид; 2) поза, поло¬ 
жена©, постановка тела> ча* 
сти тела, 3) утощедие; 4) 
постановка. 

Поставати, -таіо, -єш, постати, 
-стану, -неш — І) делаться, 
сделаться, стать; 2) возни- 
кахь, возникнуть, появляться, 
появиться, 3) {толоко сов. а. \ 
стать; 4) (тольки сов. в.) оста- 
новиться. 

Поставець, -вця—і) сосуа для , 
питья; 2) шкафчиїі, иогреоец, 

ПОСТДВ Л СНИ Я—стаил єни©. 
Поставляти, -ляю, поставити, 

влш, -виш — 1) поставить. | 
П. обід—дать обедать. 2) по- 
стройть, вьістроить, П. хату 
— вистропть избу П. На 
станцію—поместить На (свар- 
Гвре. 3) приставить (к как ос 
работе), определнть; 4) за 
КОГО — назначить кем ГІ. , 
перед людські йчі—виставить 
на вид. -ся—доставлять, до- 

. ставать, подавать, подать 

Поставний — 1) узаконеними 
установленвьш. П-на ціна— 
такса. 2) статний, видний, 
стройвьій 

Постаднккувати, кую—побить 
пастухом лошадей. 

Постамент, -ту—пьедестал. 
„ Постанець, -нця—таракав. 
Постанова — 1) оостааовление, 
решение: 2) постановка. 

Постановляти, -ляю, постано- 
! вйти, -влю, -виш - 1) ста¬ 

вить, поставить; 2) истрачи- 
вать, потратить; 3) постано¬ 
влять, постановить, сделать 
□остановление. Людьми п*— 
сделать чедовеком. (лои 

Пбстарнй — староватьій. оожи- 
Постаріти, -рію, постаритися, 

-рюся, -ришся—состариться. 
Постаршинувати, -ную — по¬ 
бить старшим. 

Постаткувати, -кую — остепе- 
8 И ТЬСЯ. Г 

Постать, -ти—1) вид, фигура* 
І образ; 2) полоса ниви, заня* 

тая жнецом, полольщицей 
На громадській п-ті—наслу- 
жепии обществу 3). все при¬ 
над лежностп к плугу.. 

Постачальник, -ка—поставщик. 
Постачання, -ння—снабжение, 

доставка Відділ п-ня— отдел 
сяабженпя. 

Постачати,-чаю, постачити,-чу 
—доставлять, доставить, снаб- 
жать, снабднть. 

Пцстебнуьати#-ную (через що, 
ПОВЗ ЩО)—зашагать (по чем). 

Постели, -лі—постель Божа ік 
—смертний одр. • 

Постеляти, -телию, постелить, 
*ЛЮ—стлагь, аостлать; -СЯ— 
1) стлагь, иостлать постель. 
2) рассіилиться, разислаться; 
3) дожиться, аечь. 
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Постережений— 1 ) на6ЛЮД€5ИИЄ; 
2) заметкп. [ний 

Постережливий— наблюдатель 
Постерігати, -гаю, постерегти, 

-режу—^замочать, заметнть, 
2) прослеживать, проследить; 
3) ваблю дать; -ся—І) заме¬ 
тать, заметить; 2).остерегать-^ 
ся, остеречься, поберечься 

Постигати,-гаю, постигти ,-гну, 
-неш—1) созревать, созретк, 
2) послевать, поспеть, биіл 
готовим; 3) КОГО—настигать 
настичь; 4) на що—приспить, 
нритти; 5) ДО чбго—усиевать, 
усдеть; 6) холодеть, походо* 
деть. 

Постиденний — посрамленний. 
Постилати,-лаю, послати,-сте¬ 

лю, -леш — стлать, постлать 
П о стйлна—н одстил ка. 
Постинати,-наю— срезать, еру- 
бить (ми,), п. ГОЛОВИ — обез¬ 
главить, -СЯ -(о ваде) замер¬ 
знуть 

Постирати, -раю—стереть. 
Постій, -тию —постой. 
Постійний— постоянішй. 
Постіл, -тола—1) лапоть, 2)ме- 
таллический наперсток, обнв- 
ка на конце чего-либо; 3) 
подвожка в токарном ста в ке; 
4) вол с широкими копитами. 

Постіль, -тели—постель. 
Постовийгися, -плюся, -пишся 

—сбпться ь кучу, столпиться 
Постогнувати, -нукі — стонать, 
охать. 

Постодакати ,-каю—разглаголь- 
ствовать. 

Посторбнок, -нка -постромка 
Шсторонь, пар.—в сторону, по- 
одаль, в стороно, особняком 

Постояльннй и постоянний— 
постоялий. 

Постоянець, -ння — постоялец 

Постбянка—оставовка, постой 
Постбяти, -стою,-?ш—постоять 
Пострах, -ху — страх, ужас. 
у страт енне. 

Пострахати, -хан»—пострашать 
Пострашитися—попутаться. 
Постре[і]ляний—покритий оі4 

пестрельньїмп раваші, изре- 
шеченньїй. 

Пострибун,-на—скакун, шалуп 
Постривати, -Ваш—по дождати 

погодить. 
Пбстриг, -гу—пострпжение. 
Постригання—стрижка. 
Постригати, -гаю, постригти 

-жу ,-жеш— 1 )стричь, остричх^- 
2) постригать, пострвчь. 

Постріл, -лу—вистрез, 
Пострічати, -чаю — ветрстгт 
Постромляти —поткнуть (мвог.і 
Пострупіти, -пію, -єш — по¬ 

криться струпьямп. 
ПисТування^—пощенпе. 
Постувати, -тую—постить. 
Постуденіти, -ніе — (безл,) по- 
Пбстук, -ку—стук, [холодать 
Постукати,-каю а постукотіти 

-чу, -ЧЄШ — постучать. 
ГІйступ, -пу—1) шаг, поступь. 

2) прогресе; 3) до чого—про- 
двяжввие (вперед). 

Поступання—І) (про)движевье. 
2) успех. 

Поступати, -паю, поступити, 
-плю, -лиш — 1) двигаться, 
подвинуться куда-либо, прой¬ 
ти, ступить, стать куда-либо. 
2) входить, войти; 3) давать, 
дать; 4) обещать, пообещать; 
5) уступить; -ся — 1) итти, 
пойтп, двигаться, появи нуть- 

* ся; 2) входить, вийти; 3) од¬ 
ступать, отстуїшть; 4)з чим, 
чим — уступать, уступить 
П. своїм правом—отказатьс* 
от своего поави. 
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Посту пка — уоту п ка. 
Поступний—1) усподшьш, би¬ 

стрий (о ДБшкеипи работи); 
2) орогресспрующяй. 

Поступно, пар. — 1) успешно, 
бистро (о движенип работи); 
2) прогресеивво. 
ОСтупбвий — прогрессивниа. 
бступок, -пку — 1) надбавка 
(сверх обьічной ценьї); 2) 
усгупка; 3) поступок, пове- 
девпе. 

Поступу [о|ваННЯ — повбдешіе 
Поступувати, -пук>—вести се- 
бя, обращаться, поступать. 

Пбступцем, пар.—медленво от- 
ступая (шаг за шагом). 

Постухати, -хаю—(об опу^о^и) 
умепьшиться. 

Постягатися, -гаюся, постяг- 
тися, -гнуся— протигнваться, 
протинуться, потянуться. 

Постьобати, -баю 1) посте- 
гауь: 2) зашагать, пойтп. 

Посувати,-ваш, посунути,-ну— 
1) що, до чого — подвигать, 
подвпнуть; 2) (сов. я.) иойти, 
Отправиться; -ся—1) ДО чого 
—подвигаться, подвпнуться; 
2) в що—соваться, сунуться. 

Посувом, нар. — подвигая, по- 
Пбсуд, -ду—посуда. (двпгаясь 
Посудити, -джу, -диш — посу¬ 
дить, посудачнть. 

Посудник, -ка—гончар. ( 
Посудок, -дку — 1) посуда: 2) 
утварь. , 

Посукати, -каю, -еш м -сучу, 
-чиш—ссучпть; -ся — му¬ 
чаться. і' 

Посукбнннй — (о сукне) из чи- 
стих шерстяних ниток, 

Посукбнщниа — сукно (из чи- і 
стих шерстяних ниток). 

Посуміти, -мію и посумніти, 
*нію—опечалиться. 1 

слова, а - 33. 

1 Посумнитися, -мнюся — у су¬ 
лі нить ся. 

Посумувати, -мую —вогоревать, 
попе чалиться. 

| Посупити, -плю, -лиш—1) на¬ 
хмур вть, 2) опустить голову, 
повесить нос; -ся— 1) нахму¬ 
риться; 2) повесить голову 

Посурмити, -млю, -мит — по¬ 
трубить 

Посутеніти,-ніє—(безл.) насту¬ 
пить сумеркам, потемаеть. 

П осу тяжити, -жу — потянуть, 
повезти тяжело 

Посуха—засуха. [ветви. 
Посуш, -ши—належана, сухие 
Посушити, -ся—висушить,-ся 
Посушливий, посушний—(о вре- 
мени юда, еетре) сухой, за¬ 
сушливий. 

Посхіпювати,-лтю, посхиляти, 
-ля ю— 1) нагну ть; 2) скло нить. 

Посхбдити, -джу — 1) сойтв 
взойти (о растенлах); 2) 3 чого 
—уйти (откуда); 3) подвяться 
(на висоту); -ся—сойтпсь. 

Посягати, -гаю, посягти,-гн^ 
-неш — 1) протягувать, про¬ 
тануть (руку); 2) доставані., 
достать; 3) засовьівать, за¬ 
сунуть. 

Посьорбати, -баю—сохлебать. 
Потавати, -таю, -єш, потати, 

-тану, -неш — погружаться, 
погру виться. [ний. 

Потаємний-таіїний, таппствея- 
Потасмно, потаємне, потаємки, 
потай,• потайком, потайці* 
кар,—тайно.Тайком, скритно. 

Потаїти—окрить, утаять. 
Потайний — оотайнЬй, 

окритий. 
ПотайникгКа—иодземеий ход, 
Пбтак, -ка—прибор для маза¬ 

ння. (риться. 
Потакатися, -каюся — сгово- 
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Потакач, -ча, лотакайло, -ла— 
поддакпвагощий. 

Потакувати, -кую — 1) подда- 1 
кивать; 2) кивать (годовой) 
в знак согласпя. 

Потала—с’еденияе, истреблеине. 
На п-у дати, подати, пода¬ 
тися — в добичу, в жертву 
отдать, бьіть отдаяньгм. 

Поталанити, -нить—(безл.) по 
счастлп виться. 

Потанути, -ну—растаять.[рикп. 
Иотапцї, -ців—малевькпо суха- 
Потарабанити-1) побарабанить; 

2) що—потащить (что), 
Потаращити, -щу—потащить. 
Потарсувати, см. Поторгувати. 
Потаска —(у горшсчи.) кочерга. 
Потасувати — 1) перем ешать 

(карти); 2) поколотить, 
Потатуритися, -рикя—прики¬ 

нуться, 
Потахатн, -хаю, потахнути, 

-ну — І) иогружаться, погру- 
аиться; 2) убивать, убить. 

Поташня, %ні — потатенанп 
завод. 

Потвар, -ра, потвбра, -ри — 
урод, чудовище. [де. 

Потверезу, кар.—в трезвомви- 
Потебня,-НІ—лопасть (у седла). 
Потекти, -течу, -чеш—ПОТСЧЬ; 

-ся—уйти, удрать, 
Лотеленькувати, -кую,. поте¬ 

ленькати, -каю — цобреаьки- 
вать, побренчать, позвопить. 

Потелепувати, -пую, потелепа- 
ти, -паю—потрясать, потря- 

Пбтемкн, нар,—во тьме. [стп. 
Пбтемниіі—темноватий. 
Потемнити, -ню—осле пить. 
Потемніти, -нію — потемпеть. 
П. на бчі—ослепнуть. 

Потемнішати, -шаю—сделать• 
ся *^емиео. [тсмках. 

Пбтемно, нар,—темповато, в до- 

П оте мок, -мку—темнота. 
Потемрити, -рю — помрачить, 
Потемрява—пасмурная погода, 

густой туман. 
Потенетити, -чу, -тиш — 1) 

покрить легким просвечи- 
вающим слоем краски; 2) по¬ 
тру втовать. [ститель. 

Потентат, -та—вдасте лин, вла- 
Потерсвенити, -ню—поболтать. 
і Іотерман ити, - ню—обтрепать. 
Потерпати, -паю—1) терпнуть^ 

2) бояться, дрожать 
Поігерпіння—терпенпо. 
Потерти, -тру—потереть; -ся— 
побить в нерешительности. 

Пйтерть, -ти—труха. 
Потеруха, -хи—1) труха; 2) сп- 
филис; 3) цервий випавший 
свег, пороша; 4} (о рибе] 
мелкая рибешка, 

Поте[о]рча, -чати, поте[о]рчук^ 
*Ка—дитя, умершее без кро- 
щения. [телеге) поломка, 

Потеря,-рі— і) порча, вред; 2) (о 
ІІОіерЯТИ, -ряи) — пспортпть, 

сделать вред, расстропть. П. 
дитя—произвестн викидшп, 
аборт, -ся—испортпться, ра- 
зорваться, расстроиться. 

Поти, пбтіяь, кар,—І) до тех 
пор; 2) до слх пор. 

Потиженно, нар.—цонедольно. 
Потикати, -каю, поткнути,-ну 

— висовьівать, цоказивать, 
показать; -ся — І) покази- 
ваться, показаться; 2) со¬ 
ваться, сугдуться, полезть; 3) 
спотикаться, споткнуться. 

Потилиця, -ці—1) затилок. Ви¬ 
сіти на и-ці—сидеть иа щее. 

% 2) тил. 
Потиличник, -ка — і) подза- 
тильнпк. П-ми нагодувати— 
надавать подаатьідьнаков. 2> 

# часть воза. 

і 

єні 

Потинятися у -няшси — добро¬ 
дить, послоняться. 

Потирати, -раю, потерти, -тру, 
-треш—І) тсреть, потирать, 
лотереть. Потирати руки об 
кбго—помикать кем. 2) раз- 

[кем. 
Лотнрач, -ча — помикающніі 
Потйрити, -рю — 1) потащітть; 

2) швирнуть, оросить; -ся— 
потащпться, отправиться. 

Потискувати,-кую, потискати, 
-каю, потиснути, -ну—3) по¬ 
займать, пожать, сжимать, 
Сжать, давять, придавить, 
Морбз потис—мороз усплил- 
ся, 2) швьірять, швирнуть, 
Оросить; 3) отправиться, пой- 
ти; -ся—(сов. є.) потесниться 

Потитарювати, -рюю~ побить 
церковним старостой. 

Потнхи, потиху, пар —поти- 
хоньку [тише, смирнеє. 

Потихшати, -шаю — сделаться 
Пйтич, нар.—вниз головой. 
Полічити, -чу — 1) огородить 

вехамп; 2) устаповить вехи 
Потік, -току — поток, ручей. 1 
Потім, пар.—1) потом; 2) тем 
более, подавно; 3) впрочем. 

Потіпака, -ки—1) бродяга: 2) 
обед из одного борта 

Потіпаха, -хи—З) бродяга; 2) 
потаскуха. 

Потіпач, -ча—треяальщик. 
Пбт нний—тосноватьш. 
ПотїхЛ—рддость, утеха. 
Потішати, -шаю, потішувати, 

-шуш, потішити, -шу—радо- 
вать, обрадовать, утешать, 
•пзпть; -СЯ—радоваться, обра- 
доваться, утешаться,-шиться 

Поті шний — 1) утеш п тельо иЙ, 
2) радостпип. П. звістка — 
радоствая песть [яснать. 

Потлу.мачити.-чу-об’яспять.об’- 

Потинятися - Потопельник 
І — ■ ■ 1 —— - 11 -- ТІ 

Потлумлення —1) заглушенге; 
2) подавление 

Потлумлювати, -люю, потлуми- 
ти, -млю, -миш — 1) заглу¬ 
шать, задавить; 2) побиті>^ 
поколотить; 3) астреблять, 
уничтожить. 

Потовіій—1) потовой; 2) доби¬ 
тий тяясельїм трудом. 

Потовкти, -вчу, -чеш, потав- 
Кмачити, -чу—1) потолочь. 
истолочь; 2) побить вдребез- 
ги; 3) поколотить;-СЯ—1) по* 
толочьея, побиться; 2) по¬ 
биться вдребезги; 3) поколо¬ 
титься, побиться. [тливий. 

Пото вкуч ий-хлоп отл п вий, су е- 
Потбвпити, -плю, -лиш—уме- 
стить, поместлть; -ся—уме- 
стпться, поместпться. Він у 
шкуру не потовпиться — ОН 
очень тучний, толстшй. 

П ото вСТИ Й—тол сто вати й. 
Потовщати, -щаю — толстеть,, 
потолстсть, потучнеть. 

Потолбчити, -чу—измять. ви¬ 
топтать (траву). 

Потолбччя, -чя, потолока, -ки 
—1) пзмятое место# в траве. 
хлебе; 2) измятие трава, хлеб. 

Потбля, -лі —аотворство, по 
( блажка, иотачка, [вать. 
Потоляти, -ляю — потворство- 
П отбмпий-буду щпй, грядущий. 
Потбмність, -ности — будушее. 

грядущеє. 
Пбтонкий—тонковатий 
Потоншати, -шаю—сделаться 
товьше. [ше 

Потоншити, -шу—сделать тонь 
Потбп, -пу, потйпа?-пи—потоп 
Потіпати—пойтп, побрести. 
Потопати,-паю, пот6пнути,-лну 

—потопіть, тонуть, утопуть 
Потопельник, -ка, потояленик, 

-ка—утоплєннех. 



Потопити — Пот рушу ваги 0*^ 

Потопити, -ПЛИ), -пиш—ПОТО* 
ішть, затопить, утопить; -ся 
—утонуть. 

Потоптом, пар.—топча. 
Пот( ш]оргати» -Гаю—подоргать. 
ПоТирЖКЯ, -КИ—торг, торговая. 
Поторкати, -каю — 1) касаться, 

гро гать, толкать; 2) потро- 
гать, по толкать. (шить* 

Поторопіти — отороаоть, опе- 
Поторохтіти, -хчу, -тйщ—по- 

греметь, поступать 
Потзр&ча —правиденне, приз 
рак, пугало. 

Поторгувати, -сую, потбрсати, 
-саю—дергать, потрясти; -ся 

% —потрясти друг друга за 
грудь. 

Поточила-'і) небольшоа ручей; 
2) русло пот ока. 

Поточити, -чу—изгрьізть. 
Лотбчний—ї) текущий; 2) обьі- 
денний. П-ні справи—теку- 
щие дела. 

Потбчузатися, -чуюся, поточи¬ 
тися, -чуся — І) понапиваться, 
покачаутьея; 2){только соє. в.) 
броспться, побежать. 

Потрава™ кушанье, блюдо. 
Потрапляти, -ляю, потрапити, 

-плю, -лиш, -пдять — 1) по¬ 
падать, попасть. делать, сде- 
яать в мору, в лад; 2) до 
чого—попадать, попасть. 

Потрата—утрата, издержка. 
Потрафити, см. Потрапляти. 
Потрачати, -чаю, потратити, 

-трачу, -тиш— 1) тратить, 
истратить, пз де ржать; 2) 
утраппвать, утратить. 

Потреба—1)на що—кадобносгь, 
потребвость; 2) чого—необ- 
ходимость; 3) в чому—вужда. 

Потребиіна—І) потребность; 2) 
нужда. 

Потребляти, -бляю, потребйти, 

нетребить; 2) истрачивать, 
потратить. 

Потребувати, -бую (кого, чого) 
— вуждаться в ком, чом. 

Потремтіти, -мчу, -тиш—по- 
дрожать. 

Потривати, -ваю—1) погодить, 
повременать, подоясдать; 2; 
яродлиться, продолжпться 

Потримати, -маю—подержать 
Потрйнити, -ню, -ниш—с'есть 

все до остатка. 
Пйтр>[и[б, -бн — надобаость, 
дело. Своя пбтріб—естествен- 
ная нужда, нспражнение. 

Потрівати, см. Потривати* * 
Потріпки, -ків — клочки яьга, 
отпадагощие при трепании. 

Потріпувати, -пую™1) потре- 
пивать; 2) осуждать, ругать, 
поносить. 

Потрішки, нар.—понемноаску 
Потрбїти, -рою, -їш — разде- 
япть на три пасти, [многу. 

Потрохи, потроху, нар.—поне- 
Потрйщений — раздавленньїй. 

разд робле н нмй. 
Потрощити, -щу—І) раздавіт», 
разбить, изломагь, раздро- 
бить; 2) с'есть мяого; -ся— 
разбпться на части. 

Потрудїіти, -джу, -дпш —за 
труднить, побеспокопть; -ся 
—потрудиться. [равить. 

Потруїти,-трую,-ЇШ—(Л4Я.) ОТ- 
Пбтрух, -ху — сено, солома 

стертая, труха. 
Потрухй,-хів—потроха, [ве). 
Потрухлий—сгнивший (о дере- 
Потрухнути,-ну,потрухлявіти, 

-ВІЮ—егнить (о дореве) 
потрушувати,-шую, потрусити, 

-Шу, -СИШ—1) трясти, потря¬ 
сти; 2) посиніть, посипать; 
3) обискивать, обискать. 

б? З 
Потрясати—Лохлрмнтнся 

Потряхати, -хаю—встряхпвать 
Піругз сила, мопіь. Потугу 

чу^и—ередчувствовать белу. 
Позгинати, -шаю—сделаться 
'У™- (родах. 

Потугувати, -гую~ му питься в 
Потужавіти, -вію — сделаться 
тверже, гущо. 

Потужити г- 1) поплакать, по¬ 
тужить, поголосить; 2) стя- 
нуть, натянуть туго, туже. 

Потужний—могучпй, МОЩНЬІЙ, 
сильвьій, могущественний. 

Потупати—1) пойтп, тооая но¬ 
гами; 2) що—оставить следьі І 
на чем, наследить. 

Потупити,- плю.-пиш—1) що— І 
иступить; 2) кого — упрек-1 
нуть, пожурить (кого). 

Потупотіти, -чу, -чеш—зато- ' 
пать, побекав. [ство. 

ііотур, -ру—поблажка, потвор- 
ІІОТурання — потворствование. 
Потурати— 1) потворствовагь, 
поблажать, мирволить; 2) об- 
ращать внпманве. [копть. 

Потурбувати, -бую — побеспо-1 
іїотуркати, -каю и потурчати,, 

•Чу—1). поворковать; 2) ио- 
говорить, не переставая. і 

Потуркотати, -кочу, -чеш, по-; 
туркотіти, -кочу, -тиш_ 
СМ. Потуркати Д и 3; 2) по 
стучать, побарабанить 

ПОтурляти, -ляю - потолкать 
рясТолкать. 
отурпак, -ка—отуречивший- 
ся христианші (ренегат) 

М°турник — потатпик; -цЯ—по- 
татчпца. , 

_от^рчити( -чу—отуречить і 
отюпати, -паю — пойти или 
нобежать молкими шажками 

лОобежать рисцеїі. 
оіюпцем, пар.—рьюдоіі, мел- 
кимн шажками. 1 

Потютйритися — понуриться. 
пригорюшатьея. 

Потяг, -гу —1) влечение, ЛО- 
оужденив, стремпенпв; 2) до¬ 
ход, прибьіль; 3) (у сапожни- 
мв) шпавдер,- 4) полоса посе- 
ва, далеко потянувшаяся в 
поле; б) поезд. 

Потяга—возка тяжестей. 
Потя танка — жененая критая 
шуба. , . 

Потягати, -гаю, потяглі, -гну 
-гнеш—-1) вотягивать, потя* 
нуть; 2) покривать, покрить 
(мех); 3) кого—ударять/ уда¬ 
рить (кого); 4) за чим—стре- 
лїиться к чему, желать чего’ 

за ким— првшшать, взять 
яью сторону; • ся — потяги^ 
ваться, потявуться. 

Потягачка — потягота, потяги, 
ванне членов. 

її . ^ ^ ^ ^ —потяги ванне. 
Потяглий—отлогиіі а длинньїй. 
П 6т яжкий-—тяжеловатьій. 
Потязь, -зи—і)длинвое озеро, 
болото; 2) полоси води после 
разлива. 

Потяти, -тну,-тнеш— изрубать. 
Потьмарення-затменпе, помра- 

чеине. 

Потьмарити,-ся, рю,-рйш—оо- 
мрачить, -ся„ [по грязи. 

Потьопати, -ся — пойтп, шлепая 
Пьуз, ПОВЗ, нар. (що, кого) — 

•і) ЧврезНВ) вдоль. 
Поурмлений с’еденвий сверху 
скотпной (о траво). 

Поучний—поу читальний. 
Похалаштати, -таю—оскопнть. 
Похапати, -паю — рас хватать. 
Похапний—бьіетрий в двпже- 
нпях, приткни. [ропдпво 

Похапцем, пар —поспешно, то- 
і ГЮхарчитися, -чуся — покор, 

миться оекоторое время. 



Похарчувати—Пох іпливии 

«Похарчувати, -чую, похарчиш, 
-чу—1) по кормить некоторое 
время (людей), постоловать; 
2) накормить. 

Похвала—1) пох вала, одобре- 
нае; 2) слава, гордость (то, 
чем можно гордиться). 

Похваленство, пбхвалка—угро- 
за. П. робити—угрожать. 

Похваляти, -ляю, похвалити, 
-лю — хвалить, похвалить, 
одобрять, одобрнть; -ся— 1) 
угрожать, произносить угро*: 
зьі; 2) чим —сообщать, сооб* 
щкть, расс називать о че'м. 

Похв[ф]арбувати—окрасить. 1 
Пбхват, -ту в вььраж.- На об¬ 
хваті—под рукой, 

Пбхваткмй —скорий, бистрий 
Похватний—■ 1) удобонодвнж- 

ньій; 2) сподручний. 
Похвилювати, -лкио—поволно- 

вать; -ся—поволноваться. 
По хвицати, -цаю — побрикать. 
Похворатися, -раюся, похворі¬ 
ти, -рію—заболеть (о моог.). 

Похв[ф ]ортунити, -нить (бсм.) 
— посчастл явиться (кому), 
удасться. 

Похвбськзти и лохвиськати- 
постегать (прутом, кнутом) 

Похибнутн, -ну — покачнуть, 
-СЯ—1) покачнуться; 2) оши- 
биться, сбпться. (лять 

Похизуватися, -зуюся—пощего* 
Похйкувати, похикати-сдавлен- 

но нокашдивать, -лять, (по) 
Похші, -лу—наклон. [хрипеть 
Похилений—1) склоненний: 2) 
уноженіилй. 

Похилий — 1) с клон и вший ся, па- 
клоненньїй, наклон ний; 2) по* 
кори ьгіі; 3) преклонвіліл (зозр.) 

Похилистий, похйльний, по¬ 
хил ьчастий — склови вшийся, 
маклоненньїй, наклонний 

ви 

Похилість,-лости наклонвость. 
Похило, нар—наклонно. 
Пбхилом, мар—наклонва, кос- 

венео. 
Похиляти, -ляю, похилити, -лю- 

1) склонять, склонить, оакдо- 
нять, накловпть; 2) аакло 
няться, на клониться. Похи¬ 
лило на нас—склонплось в 
наш}' сторону. 3) (пречмуьц, 
сов. в.) пойтп куда; -СЯ—на* 
клоняться, наклониться. 

Похйріти, -рію—заболеть, за- 
хпреть. 

Похирляти, -ляю — проболеть 
пекоторое время 

Похистйти, -щу, -стиш— защи- 
тпть, укрить, спрятать. 

Похит, -ту—качанье, раскачи- 
ванье 

Похитатипохитнути, -ну 
—ноша тать, покачать; -ся— 
потягнуться, покачнуться. 

Похитйти, -хичу, -тиш — 1) 
окрить, утапть, 2) покрить, 
но видать. 

Похитрувати,-рую—похнтрдть 
Похід, -ходу—ПОХОД. 

П6х!д,-ходу—походка, поступ ь 
Похідний —1) бистрий в ходь 

бс; 2) (о мельницс) передвиж 
еой, пловучий; 3) (о погребі) 
входной; 4) (о ветре) попу т 

Похідній—походний. (ниії 
Похідня — перекидной мости іс 
сходня 

П6хіп,-хопу ІДО чого) — вдече- 
ниє, склонность к чему. 

Похіпкйй (до чого, на що) — 
скорий, бон кий, живой( арит- 
КИЙ. 

Похі[о[пливпй, похіпний — 1) 
проворний, бистрий; 2) по- 
кятливий, бистро схватмваю- 
щий, воспрппмчивий; 3) уД'>* 
бо д вижи м ьі іі , у добо я ос п ми й 

Похіснуватися —Похрумати б! 5 

Похіснуватися, -нуюся (ш.)- 
восиользоваться. 

Похлинатися, -наюся, похли¬ 
нутися, -Нуся — поперхнуть¬ 
ся, захлебнуться. 

ПохлопнІ, -нів—лапти, содпдо- 
тешше пенькою. 

Похлянути, -ну—отогцать. 
Похмарити, -рю — помрачить, 

закрить тучами. 
Пбхмарний—пасмуроий. 
ПДхмарно, ипр,—насмурно. 
Похмурий—угргомьій. 
Похмуритися, -рюся—падуть- 

ся, рассердиться. 
Похмуріти, -рію, -єш—нахму¬ 
риться, п ритти в дурное рас- 
поаожание духа. 

ТІохмурниЙ —пасмуришй. 
Похмуро, нар.—угрюмо, [век. 
Похнюпа, -пи—угрюмьій чело- 
ПохиюпиИ—опустивший голо- 

ВУ, угрюмиЙ. 
Похнюпити, -нюплю, *пиш — 
опустить голову; -ся — на¬ 
хмуриться, стать угрюмьім. 

Поховання—похорони, погре- 
бенпе. 

Поховати —1) (о ми.) спрятать; 
2) похоронить; ся—(о мнщ) 
спрятаться. 

Похбда—походка, поступь. 
Походеньки, -кіа — хождоние 

(частеє), 
Похо(д)жай, -(д)жая—праздно- 
шатающийся. 

Походжати,-джаю-похажп вать. 
Походження—ироисхождение. 
Походити, піти (від чого, З 40* 
. го)—прайсходить, проиаойти. 
Походити, -ДЖу, -ДИШ—1) ПО¬ 

ХОДИТЬ; 2) що—я з носить; 3) 
(о корове) заборемеветь. 
юходна,ЧіІ—марш свадебянй. 
Походне,. -ибго—плата в цех от 
вновь поступающего. 

Похож{дж|алий—1) (о человеке) 
вепосидящий; 2) (о вещи) пе- 
реходящий из рук в руки. 

Похбже, пар.—по видимому. 
Похожий — подобающий, поря- 
дочоии. 

Похолодати, -даю — похолод- 
неть, посвежеть. [дить. 

Похолодити,-джу ,'ДИШ — охла- 
Г1 о холоднішати, -нішаю — еде- 
латься холоднеє. 

Похолонути, -ну—1) охладеть, 
застить; 2) застить, оце по-* 
неть (от страха). 

ПЙХОП, -пу—ВЛЄЧ6НИ6* 
Похопити, -плш, -пищ — схва- 
тить, иеренять, воспрпнять, 
понять, -ся — цоспешить, 
успеть. (стрий. 

Похопннй — проворний, бьі^ 
Пох(в)6ріти—(о ля.) заболеть. 
Похоронка—скрьітное, секретч 

ное мес то. 
Похорувати, -рую — проболеть 

(некоторое время). 
Похбчувати, -чую (кбго) — хо- 

тоть, желать (кого). 
Похбчуватися. -чується—(бел*.) 
хотеться. 

Похребтина — 1) крестец, хре¬ 
бет; 2) боковая часть седла. 

Дохресник, -ка—крвстпик; -ця 
—Крестнпца. 

Похрц[е]стнни—лраздн. на вто- 
рой день крещейия. 

Похри[е]стити, -щу, -стиш— 
окрестить; -Ся — І) перекре- 
ститься; 2) окреститьс^. 

Похрпстуватися ,-туюся,-туеш* 
ся—похристосоваться 

Похрйщуватіі (кого) — 1) окре- 
щ а вать; 2) вепри скивать (ви- 
пивкоіі) ч.-л. крещевае. 

Похрум(к)атк,-маю, похрупатн^ 
-паю и похрустати, -таЮ--» 
с*есть что-либо хрустящее. 



Похрякати -Почерсжно 6Иі 

Похрякати, -каю — захаркать 
Похряпатися, -паюся — потре- 
скаться, поколоться. 

Похуднути, -дну—похудеть. 
Похукати, -каю—подуть ртом 
Похутрувати, -руш—1) нодбить 
мохом; 2) обмазать глино в 
пень. 

Поцвенькати, -каш — погово¬ 
рить на недовятиом язьіке. 

По ЦВІЛИЙ—заплесневел ьій. 
Поцвірінькати, -каю—понари¬ 

вать. [цветами 
Поцвітити ,-чу ,-ТИШ—украсить 
Поцвічити, -чу, -чиш — 1) по- 

упраясвять; 2) пошкодить, 
Поцегліти, -лію—принять цвет 

кирпи на. [дать. 
Поцідити, -джу, -диш—проце- 
Поцілйти,-лю—1) приделиться; 

2) иопасть (в дель). 
Поцілуйко,-ка— любящий цело- 

ваться, 
Поцілунок,-нка[у]—поцелуй 
Поцінний-сходоьш по цеве, не¬ 
дорого й. 

Поцінно, полинному, пар,—не¬ 
дорого, ЄХОДНО ПО ’ цене. 

Поцінівка—оденка ішущества. 
Поцінувати,-ную — (о лн.) опи¬ 

сать имушество (за ДОЛГИ). 

Поцокотати, -чу, -чеш и по¬ 
цокотіти, -чу, -тиш — і) по¬ 
ступать; 2) пострекотать; 3) 
бьістро поговорить. 

Поцінувати, -ущ—побрякпвать. 
Поцукроватіти. -тію — з&с&ха- 
риться. 

Поцупити, -плю, -лиш—1) по¬ 
тануть, потащить; 2)утянуть, 
утащйть; 3) чим — ударить^ 
перетинуть (нем). 

Поцуратися, -раюся — пренеб- 
рень кем, отказаться от кого. 

Поцяткувати, -кую — сдолать' 
оюнамент топками. 

Поцяцькувати, -кучо—украсить 
резьбой, инкрустацией, вьі- 

шивкой, 
Поцьків, -ву—травля, натрап- 
Ливание (собаками), [давить. 

Почав(ч)ити, -влю, -виш—ра:*- 
Почадіти, -дію—угореть. 
Почаклувати, -ую-поколдовать. 
Почапати, -паю — поплестись. 
Почарувати, -рую—1) поколдо- 

вать; 2) онаровать. 
Пічасти, пар.—отнасти. 
П о ч аст очка—у го ще в ие. 
Лбчасту, нар.—пасто. 
Почастувати, -тую — угостить; 

-ся^—ноаотпевать друг друга. 
Почастунок, -нку —угощение. 
Початківий—напальньїй. 
Початій, -тку—напало. 
Початувати -тую — посторб- 

.жить, покараулить. 
Початуха—запинщида. 
Почащати—1) учащать; 2) па¬ 
сто* ударять. 

Почвалати, -Лаю — побрести. 
Почвара—правпдошіе. 
Почекати, -каю — по дождать* 
і 1 оче канни — ожи да н и е. 
По челяднику вати, -кую -^-по¬ 

бить слугой, нанятьш рабо - 
вином [монахом. 

Поченцювати, -тою — побить 
Почеп,^пу, пічепкк, -ПОК кор 
топки. 

Почепити, -плю, -пиш, поче- 
пляти, -ляш—надепать, наве- 
оить, повесить; -СЯ най- 
питься. л 

Почепурніти,-ВІЮ—стать более 
опрятньїм. 

Почеревина, -ни—1) брк>^>» 
брюшнва; 2) сало с брюха ял1 

г вотного; 3) пирушка поо*1 
крестпв; 4) плата или угошб' 
нпе проститутке. 

Почережно, нар.— поопередво. 
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Почерез, предл. — 1) через; 2) в 
вродолженпе; 3) вз-за. 

Почерки утися, -нуся—коевуть- 
ся, задеть 

Почерс і віти— заперстветь. 
ПочеС(Т)ний — 1) поптевньїй, 
уваясаемьій; 2) понетвьій. ГІ. 
хліб — хлебт с которнм при* 
ходят старостві сватать де- 
вушку. 

Почестка—1)‘ пряношение, дар, 
2) песть, слава, почет. Піти 
у п-ку—стать в попете. 

Пбчесть, -ти—чествовавие. 
Почет, -чту—свита. 
Почикрижити, -жу — порезать, 
покромсать. [побежать. 

Почймхати, -хаю (гал.) —скоро 
Почимчикувати, -кую — пойти 
Почин, -ну—начало, [бистро 
Починальний — отиосящпйся к 
началу действпя, напальвий. 

Починальниця — начивающая 
Починання—аапивавпе. 
Починати, -наю, почати, -чну, 

-неш — 1) напинать, начать; 
-СЯ — напинаться, начаться. 

Починйти, -ню, -ннш—сделать, 
совершпть. 

Починок, -нку—1) напало; 2) 
нитки на веретене; 3) (лв.) 
вьішпвкана женской соропке. 

Почислити, -лю — поспитать, 
сосчптать. 

Почищати, -щаю—бить, коло' 
тить. 

Пічіпка—веревочка у люльки. 
Пічки, -чбк—1) попки; 2) зер- 

НЬІШКИ ТЬІКВЬІ. 

Почманіти, -нію — (о многих) 
угореть, потерять созиание. 

ПсчмИхати, -хаю — пофьгркать, 
попихтеть, подуть. 

Почовгати, -гаю — пошаркать, 
иотереть; -ся — потереться, 
истрепаться. 

Почоломкатися—1) облобьізать 
ся; 2) прииетствовать друг- 
друга. Іпернип. 

Почо[е{ріпіти, -ню, -нйш—по 
Почорнілий—попереевший. 
Пбчорнявий—первоватьів, ему г- 
ловатий» 

Почортіти, -тію—развратиться. 
Почіт, -чіту—свита. 
Гіочубенькл, -ньок — трепание 

за волоси. П-ків' Дати—от- 
трепать за волоси. 

Почубити, -блю, -биш — ви¬ 
драть за волоси; -ся — дать 
потасовку друг другу', [ство. 

Почувай ня—чу вствованпе, ну в- 
Почувати, -вію, почути, -чую, 

-СШ—1) слишать, услишать, 
узнать; 2) чувствовать, по 
пувствовать; 3) над чим — 
бодретвовать (над чем), -ся— 
1) слишаться, послвішаться; 
2) чувствовать, почувстьо- 
вать; 3) (только соє, в.) по¬ 
пу вствовать младенда вс 
чреве. 

Пічуд, -ду — удпвлевио, диво. 
Почудувати, -дую — пошутить, 

пошалить; -ся (на що)—по 
дивиться, поудввлиться, 

Почукати, -каю—подбрасивать 
дитя на руке. 

Почуманіти, -нію—одуреть, по 
терять созпание. 

Пічутка—слух, молва. 
Почуття—-1) нувство, чувство 

вание; 2) цохущение. 
Почухати, -хаю — почесать; 

-СЯ—почесаться. [сать, -ся, 
Почухмарити, -ся, -рю—попе- 
Почухрати, -раю—І) очистить, 
обрубпть супья; 2) почистить 
овенью шерсть; 3) иобожать 
поехать, махнуть куда; -СЯ— 
почесаться. 

Почучверіти, -рію — захиреть 



Пошамотіти—Пошкамотати бік 

Пошамотіти, -чу, -тйш — ПО- 

шелестеть, пошуршать. 
Пошандйбити, - бить-(безл ) по 
счаетливиться, повезти. 

Пошанівка» -ки, пошанівля, -лі 
— хорошеє обращоние, бе- 
режіїость. 

Пошанівок* -вку—1) хорошеє 
обраідение, бережпость; 2) 
уважение. 

Пошанування — уважение, по 
читанне, почтение. 

Пошанувати,-ную — 1) почтать, 
отнестись с уважением; 2) 
поберечь; 3) кого ЧИМ—уго¬ 
стить; -ся — 1) повести себя 
хорошо; 2) поберочься; 3) 
угостить друг друга. 

Пошапарувати, -рую— побить 
зковомом, ключником. 

Пошапкувати, -кую (когб)— 
поздороваться или попро¬ 
щаться с кем, сняв шапку; 
-СЯ (з ким)—поздороваться 
или попрощаться друг с дру¬ 
гом, сни май шапку, привет- 
ствовать друг друга. 

Пошарпати, -паю — І) пзорвать, 
растерзать; 2) потрепать, по* 
терзать, потормошіїть (кого); 
-СЯ—І) изорваться, нзорвать 
на себе, пецарапаться; 2) по- 
тормошіїть друг друга. 

Пошарувати, -рую—1) вимить 
мочалоії или ідоткой; 2) про¬ 
полоть; 3) разделить на слои, 
расслоить, [шуршать. 

Пошарудіти, -джу, -дйш—по- 
Пошастати, -таю—пошпирять 
Пошахрувати, -рую—1) помо- 
шеннпчать, поплутовать; 2Ці 
помотать, порасточагь. [ся 

Пошвенда[я]ти, -даю пошлять- 
Пішевка — 1) каждая на балок, 
лежащих в оснований криши 
хати; 21 наволока, 

Пошелевкатися, -каюся — по- 
лезть куда, повалить куда 
гурьбой. (щиться. 

Пошелепатися* -лаюся — пота* 
Пошепки, пбшептом* пар.—ше¬ 

потом. 
Пошеретувати, -тую—с зерна 
ободрать шелуху (перед по¬ 
молом). 

Пбшиб, -бу—впечатлевие. 
Пошибати,-баю—ударять, бить, 

вириваться. Дух духа пошя» 
ба€—захватьівает дух. 

Пошивальник,-ка, пошивач, -ч£ 
—мастер, кроющий криши 
соломой. (вишивки. 

Пошиванка—1) наволока; 2) рол 
Пошивання—покривавив кри¬ 
ши соломой. 

Пошпвати, -ван>, см. Пошити, 
Пошивка, см. Пбшевка, 
Пошикувати* -кую—гтостроііть 

в ряди. [пространение. 
Поширення—рас ши реє не, рас- 
Поширяти, -ряю, поширювати, 

-рюш* поширити,-рю, лошн- 
рОЧЙТн,-чу — 1) расдростра- 
нять, распространить; 2) рас* 
ширять, расшпрпть. 

Пошити, -ШИЮ, "€Ш—1)сшнть 
П. у брехунй кого—сдолать 
кого лгувом, виставить кого 
лгуном. 2) покрить соломой 
кришу; -СЯ—1) сшиться; 2) 
лезть, п рос кал взивать, ш нир¬ 
нуть; 3) у кого, між кбго-— 
иревратиться в кого. П-ся в 
дурні—остаться в д у раках. 

ПошиттяV *ття — 1) покрай; 2і 
нагото вл єни е порти ого. Оде¬ 
жа міського п-тя—одежда гс>- 
родск. изготовлеапя. 3) шитье 

Пошкалубитися, -блюся, -биш- 
ся — покриться трещішами 

Пошкамотати, -таю— нзорвать 
в куски, истеозать 

пошкандибати —Пояснювати 

Пошкандибати, -баю—покови- 
лять, пойти, прихрамивая. 

Пошкапити, -ся, -пить—(безл.) 
посчастлпвиться. 

Пошка[у]тильгати* -гаю—пой- 
ти, прихрамивая. 

Пошкварчати, -чу—потрещать 
на огне. 

Пошклйти, см. Посклити. 
Пошкодити, -джу, -ДНШ — ПО- 

вредить. 
Пошкодіти, -дію, -сш, пошко¬ 
дувати,-дую, -єш—пожалеть. 

Пошкромадйти, см. Поскрома¬ 
дити. 

Пошкрябати,-баю—поцарапать 
Пошлюбний—венчальний. 
Пошлюбувати (кого) — повен* 
чаться с кем. 

Пошмагати, -гаю—аостегать. 
Пошпарувати, -рую—помазать, 

вмазать. 
Пошмагати, -таю, пошматува¬ 
ти,-тую—изорвать, нстерзать 
на куски. 

пбшморг, -гу—1) дергаяие, по- 
дерги ванне; 2) паради на, сса 
дина, 3) следьі полозьев на 
дороге. 

Пбшморга—сученнй ремвшок 
Пощмбргати, -гаю—1) подер- 

гать; 2) очистить пеньку от 
кострпки. 

Пбшморгом, пар.—соскользнув, 
сорвавтись. 

ПошмуГЛЯТІІЛЯ Ю— 1) потореть, 
ободрать; 2) покрить ссади 
нами. 

Пощнйпати, -паю —обнюхать 
Пошпай, -паю — свежнй снег, 
пороша. 

Пошпарувати,-рую — замазать 
Щелп в углублении. 

Пошпетити, -чу, -ТИШ—*1) ПО- 

портить, повредпть; 2) побра- 
нить. дать нагоняй. 

Пошпбтатися, -таюся — спо¬ 
тикнуться. [окропитьг 

Пошпувати, -пую—побризгать, 
Пош[ч|тар, -ря—1) почташюн; 

2) ямщик. 
Пош;ч]тарюватн, -рюю — бить 
почтальоном, ямщнком. 

Пош[ч]тйвнЙ—1) почтенний; 2) 
почтительний. 

Пош[ч]тиво, нар.—пОчтительно, 
вежлпво, благопристойно. 

ПОШ[ч]ТЙТИСЯ, -Шчуся, -ЦГТИШ- 
ся—1) повести себя хорошо* 
2) угодить друг другу. 

Поштбвхувати, -вхую, поштов¬ 
хати, -Хаю—поталкивать, по- 
толкать. [я сколоть. 

Поштрикати, -каю— поколоть, 
Поштурхувати, -рхую, поштур¬ 

хати, -хаю—поталкивать, по- 
тодкать, -ся — потолкаться, 
надавать друг другу тума- 
ков, пинков. 

Пошукати, -каю—поискать. 
Пошукувати,-кую(що)— и екать. 
ГІощадок, -Яку - пощада, удерж. 
Пощастйти, -тить — і) посча- 

стливиться; 2) удасться. Мені 
п-ло — мне посчастлявилось. 

Пощербити, -блю, -биш —1)сде- 
лать зазубри ви; 2) вибить 
края вещи. 

Пощіляний — истрескавшийся, 
весь в щелях. 

Появ,-ву—появление. явяеаие. 
Поява, -вц—авление. 
Появляти,-ляю, появити, -влю, 

-виш -1) являть,явить; 2) рож- 
дать, родить. 

Пбяс, -са—пояс, кушаа. Чес¬ 
ний ґїбяс—радуга. 

Поясйна—пояс, кушак. 
Пояснення—об’ясвение. 
Пояснювати,-нюю и поясняти, 

-СНЯЮ, пояснити, -сню—об'* 
яснять. об’ясиить, пояснять. 
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Поясбк, -ска—2) ум, от пояс; 
2) место связки пучка ками- 
ша; 3) карниз (на печке); 4) 
поперечная набойка (в плуж 
вом лемехе); б) поперечная 
круговая ливия. 

Пояти, -йму, -меш, см. Поияти. 
Правачка, -ки—жилая комната 

по правую сторону севей. 
Правда — правда, ноти на. На 

правду сказати — по правде 
сказать. Що-правда-пожалуй. 

Правдешній — цастоящий. 
Правдивий —1) правдивий, спра¬ 

ведливий; 2) настоящпи, 
истинпьіп, действмтельньш. 

Правдивість, -вости — правди- 
вость, нстпнность. (дивать 

Правднти, -джу, -дйш—оправ- 
Правдолюб(ець), -6а (-бця) — 

поборник истиньї, .правди. 
Правдомовець, -вця — говоря- 
щий правду. 

Правдувати— 1) бить правдои; 
2) жить по правде. 

Праве, нар.—почти. 
Правець, -ВЦЯ — ваправление. 
ПравибАрець, -рця (гал.)—пзбп- 

ратель (на виборах). 
Правиббри, -рів — вмбор вз- 
бпрателей. 

Правий—1) справедливий, пра¬ 
ведний, безгрепшьш; 2) пра¬ 
вий, невинний. Права середа 
—йреподовениє (праздннк). 

Правий—1) ровний в прямой, 
перпендикулярний; 2) пра¬ 
вий, П. бік полотна, сукна— 
лицевая сторона полотна, 
сукна. 

Правйлка —просека в лесу. 
Правилля,-лля —ивструменти 
Правило— 1) руль; 2) часть са- 
оожной колодки; 3) (« дерен. 
Стене) бревно, идущее (пря¬ 
мо) от угла к уг;пг. 

Правильне, -ця — аршин у ка- 
менщиков. [нве. 

Правіша—взискание, требова- 
Правити, -влю, -виш—і) гово¬ 
рить, твердить; 2) своє, 
своєї, свого — вастойчаво 
повторять, настав вать; 2) З- 
КОГО—требовать, взискива'іь; 
3) за що—сдратввать цену, 
заирашиьать. Править, ЯК 
За батька — так дорого. 4) 
служить церковвую службу; 
5) за що — олужвть чем; б) 
виправлять; 7) ким — управ¬ 
лять; 8) делать;-ся—1) до ко¬ 
го, ЧОГО — направляться; 2) 
возиться, хлопотать; 3) за 
КОГО—поправлять должность 
чью;4) елужиться (оцерковн. 
служевии), 5) на кого — су¬ 
диться, и екать за обиду, жа- 
ловаться; 6) поправляться. 

Правиця — 1) десница, правая 
рука; 2} немят&я, ревная со¬ 
лома.^ 

Правичка— 1) ум. от правиця; 
2) (гал.) девственница. 

Правіж(ка),-жу, (-ки)—взиска- 
аіье, требование у плати 

Правний — законний, основаи- 
ний на праве. 

Правник,-ка—юрист, иравовед. 
Правничий—юридаческий. 
Праьно, пар.—законно. 
Право, -ва — 1) право, закон» 
Тягти до права—привлекать 
к ответст вен вости. 2) до чого 
—право на что; 3) на кого — 
тяжба, процесе, дело в суде; 

% 4) следуемое. (бо. 
Право, нар —1) прямо; 2) истив- 
Правобіч пар.— по правую сто¬ 
рону. 

Правобічний, правобіцький — 
1) правобережний; 2) нахо- 
дящиіїси на правой стороно. 

——.= 
Правовірник - Праиьодавеиь 

Правові рник,-ка—праЕо верни п 
человек. (тель. 

ПраволАм, -«а—правонаругаи- 
ПраволАмний — законопреступ- 
нмй. 

Право лбметво — нарушение за¬ 
коне. незаконнеє действяе/ 

Празбпис, -су—лравописатіпе, 
орфография [ский. 

Правописний — орфографиче 
Правопорушення,^, Праволом- 

ство. [волім. 
Правопорушник, -ка, см, Пра- 
Правоправний—законний. 
Правбруч, нар.— направо. 
Правосуддя—правосуди е. 
Правосудець, -дця — правий 
судья. [вость. 

Правоті—правота, справедлтз- 
Правопіти,-чу - нокать по суду. 
Правування—1) тяжба; 2) уп- 
равленпе; 3) виправлевпе. 

Правувати — 1) управлять; 2) 
править (в лодке); -ся (з ким) 
— судяться с кем, пметь 
тяжбу. 

Прагнути,-гну—1) чАго—жаж- 
дать, желать сильно; 2) до 
чого — стромиться (к чому). 

Прадідівщина—наследство, до¬ 
ставшеєся от прадеда. [рить. 

Пра[я]>кити, -жу-(о молоке) ва- 
Пражній—напрасниЙ; суєтний. 
Практика—1) практика; 2) фо¬ 
куси, штуки. 

Праліс, -су—девственньїй лес. 
Пралютий—чрезвьічайно злой. 
Праля, -лі—прачка. 
Пральник — палок (у прачек). 
Праник, -ка—ва;ґек (у прачек). 
Прання, праття—митье, стир¬ 
ка белья. 

Пранці, -ців — спфплис. 
Пранцюватий — 1) заражепний 

сифилисом; 2) (бранпое) не- 
годний, мерз кий. 

Праииюватіти, -тію — болеть 
сифилисом, покриваться ла¬ 
вами сифилиса. 

Прапірка — роговой отросток 
(езади надкоиьттом двухкопд. 

Прапо[?]р, >ра и -ру—Г) заамя, 
флаг; 2) белий платок на мо- 
гпльпом кресте; 3) см. Па¬ 
пороть 

Прапорець,-рця, прапірік, -ркі 
—з на чек, флажек. 

Прарід, -роду — первий род 
(пз которого вишли другий 
роди). 

ПрарАдич (шл.) — прародитеЛь; 
-чка—прародптельница. 

Прас, -су —І) утгог; 2) пресег 
Праска—утюг. [3) тре яка. 
Прасування — глаженпе, утю- 
жение, л 

Прасувати, -сую—1) жать, ви¬ 
жимать, давпть; 2) гладить, 
утюжить. 

Прасунок, -нку—скорбь, огор- 
ченпе, беспокоііство. 

Пратва — место на реке, где 
моютОелье. Пратву рубають 
вирубливагот іірорубь. 

Прати, перу, -реш— І) стирать 
мить; 2) бить, колотить, ду¬ 
басить; -ся—стираться. 

Праушник, -ка—буравчик. 
Працездатний — работоспособ- 
ний. [тоспособность. 

Працездатність?-иости — рабс- 
Праціонїік, -ка, працювальнвк* 

-ка — тружепник, работвик. 
Працюяання — труд (процесе). 
Працювати, -цюш—трудиться, 
работать; -ся—стараться. 

Праця—1) труд, работа; 2) ьму- 
щество. 

Працьовитий — трудолюбивий 
Працьовитість, -тости—грудо- 
люСио. [тель. 

Поаиьодавець > -вця—работода- 



Прач — Прибивати 

Прач, ~ча — валек (у прачек). !| 
Ирачик, -ка—1) ум. от прач; с1) 

головастії к. 
Прачкарня — прачешная, (ки, 
Прачкуй, -на— помошннк прач- 
Лрачувати, -чую, прачити, -чу 

— бить вальком (бельо). 
Прашовііння, прашбванка—по¬ 
датне, мотижепье. 

Прашувати, -шую—полоть, мо- 
ТЬІЖИТЬ. 

Прищикувати, см. Па шикувати. ! 
Превелебний -7- ВЬІСОКОПОЧтен- ! 

лий, ви сокодостойньїй, пре¬ 
подобний. 

Превелебність, -ности—стенен- 
ство, преподобне, [можний. ! 

ПревсякиЙ—вся чесний, всевоз- 
Лредвік, -ну — предвечность, 
З предвіку—с везапамятаих і 
Бремен. 

Предвічний, предковічний — 
предвечньїй, древний. 

Предків’я, -в*я (соб.)—предки. 
Предковецький, предковий — 

предковскпй. [местья 
Лредміщанин, -на-житель пред- 
Предозвілля, -лля — приволье,І 
раздолье. 

Предокучити, -чу — надоесть. 
Представник — представитель. 
Представництво — представи- 
тельство. 

пре(д)ці, пре(д)ц[с]я, прецінь, 
нар.—однако, тем не менее. 

предчування, -ння — нредчув- 
ствпе. [ствовать. 

Предчувати, -ваш — предчув- 
Презирство—презрепие. 
Презмагати, -гаю — одолевать, 
лобеждать. 

Премія, -мочи—найбольшаа си¬ 
ла. З усієї нремочи—со всей 
сили, мочи. 

премудрий—1) премудрий; 2) 
очевь ИСКуСНДіІЙ. 

Фіг 

ІІренумерант, -та и пренуме 
ратор,-ра—подписчик. 

Гіренумерувати, -рую (що) — 
подппсипаться (на газету). 

Преподобний—1) преподобний, 
праведний, святой; 2) кра¬ 
сивий, прекрасний. 

ПрепсовиЙ син — собачий син 
(ругатедьство). 

Преспбднмдя, -ці-преисподняя. 
Престільниця, -ці—верхняя до- 
ска стола. 

Претити, -чу, -тищ-запрещать. 
Прецінь, нар.—между тем, од- 

нако. 
Пречиста, -то?—1) пречистая; 

2) богоматерь; 3) образ бого* 
матери. Перша п.—успение 
богородпцьі. Друга п.—рож- 
д єство бо городили. 

Пречудо —большое чудо, ДИБО. 

При, прсдл. — 1) кому, чому— 
при, возле; 2) чому—во время; 
3) (с глаголами бути, ЖИТИ) в. 
При здорбв’ю — в здоровьи. 
При розумі—В СВО0М уме, в 
сознании. 4) що—по, к. При 
цей бік—по оту сторону К 
к зтоіі стороно. 

Прибагати, -гаю, прибагти и 
прибагнути, -ну -неш—иметь, 
возиметь прпхоть. 

Прибагом, нар. — по прихоти, 
слу чайно. 

Прибажний — из прихоти же- 
лаемий; 

Прибачити, -чу— подсмотроть. 
Прибгати (кого, ЩО)—1) приг¬ 

нуть; 2) прибрать к рукам, 
захватить; 3) прибавить. 

Прибивати,-ваю, прибити,-б’ю, 
-б’єш — 1) ЧИМ — прибивать, 
прибить; 2) що—приносить, 
принести; 3) прихлопшвать, 
при хлопнуть, прищелкивать, 
прпщелкЕїуть; 4) (шодьхо со* 
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в.) подогнать, по нудить; -ся— 
. 1) ДО КОГО, ЧОГО—приходить, 
прийти, прпехать; 2) до кбго, 
Чого—зайти, заехать, попасть 
(куда). 

Прибирання—1)уборка; 2) оде- 
ванне, яаряженпе. 

Прибирати, -раю, прибрати, 
-беру, -реш — 1) що, в чому 
— убирать, прибрать, при¬ 
вести в порядок; 2) кого 
в що—одевать, одеть, наря¬ 
дить; 3) брать, взять. До рук 
п. — прибрать к рукам, за- 
хватить. 4) подбирать, подо- 
брать, вибрать. Нічбго не 
нрибрав більш їй одмбвити— 
ничего больше не пашелся 
ей ответйть. П. розуму, спб- 
Сіб,спбсобу—находить, найти 
способ, додуматься, виду¬ 
мать. -Ся — одеватьея, наря¬ 
диться. 

Прибитий — п ри ши бленди й, 
удрученвьій, угнетенний. 

Прибичбвувати,-човую, прибн- 
чувати, -чую—1) припрягать, 
припречь, прпстегивать; 2) 
прибавлять, прибавить, ори¬ 
ся итьі ват ь, прпсчитать. 

Прибіднюватися, -нююся, при¬ 
біднитися, -нюся—прикидьі- 
ваться, прокинуться бедним. 

Прибіжаннн, -на — богомолец. 
Гїрибік, -бока—1) боковая при- 

стройка; 2) часть сеней. 
П рипілий—беловатий*. 
Прибільшити, -шаю, прибіль¬ 
шувати, -шую, прибільшиш, 
-шу—1} увели чи вать, увели- 
пить; 2) прибавлять, приба¬ 
вить; 3) преувелнчпвать, пре- 
увели чить; -ся —І) у велич и- 
ваться, увеличиться; 2) при¬ 
бавляться, прибавиться; 3) 
преувеличиваться, -личиться. 

Прибирання —Прибутній 

Прибільшений — преувеличев- 
вий. 

Прибільшення — увели чечие, 
преувеличениві 

Прибір, -ббру—і) одежда, на¬ 
ряд; 2) оде ванне, наряженве; 
3) вишивка на полу шубко. 

ПрибірниЙ—нарядний. 
Прибірниця, -ці — уборщица. 
Прйбїч, -бочи—нрпбиль, доход. 
Прибічник—1) прпблвженпий 

чей, помощник; 2) стрронник. 
Приблагати, -гаю—‘Приобресть 

с трудом важить. [янио 
Приблйжність, -ности—рассто- 
Приблйзний-прпблтгЗптельньїй^ 
Приблуда —1) бродяга, нришо- 

лец; 2) присівшеє животноо 
Приблудйти(ся), -джу(ся) ,-диш- 

(ся)—приблудиться. 
Приблукати, -каю—прибрести. 
Приборкувати; -кую, приббрка- 
ти, -каю (кого)—1) подрвзьь 
вать, аодрезать крилья (птг- 
пе)гокарнать крилья; 2) ук- 
роїдать, прибрать к рукам, 
угомонить. 

ПрйбочниЙ—боковоЙ. 
Прибочок, -чка — чулан, при- 

стройка возле дома. .. 
Прибраний- привятьіЙ. П- син - 

приємний син,- П-не ім'я— 
псеВДОВИМ. 

Прибувати, -буваю, прибути^ 
-буду, -деш — 1) прпбияать^ 
прибить, приезжать, прп* 
ехать; 2) увеличиваться; 3) 
прпмерять,прпмерпть(обувь/. 

Прибудовання — при стройка, 
ПрибуткАвий—приСильпий, до- 

ходннй. П-ва справа—доход- 
иое дело. 

Прибутний — прибавляющиііся, 
увеличивающпйся (в колпч.). 

Прибутній — чужесторовпий, 
прибивший. 



Прибуток —Приворожуиа І Н 

Прибуток, -тку—прабиль, до¬ 
ход, прпход. 

Приваба, -би, приваб, -бу— 1) 
арпвлекательность; 2) то, что 
привлекает. 

Приваблювання —прявлечопие. 
Приваблювати, -люю, приваби¬ 

ти, -блю, -биш—привлекать. 
прпвлечь. 

Привабний — цривлекательний. 
Привал, -лу—виступ (скали). 
Приварок , -рка и -рку — доба- 

вочеое блюдо. 
Приватний—частний. 
Приведснція, -ції, приведення, 

- ня—п р и кл ю чвни в. 
Приверзтися, -зуся,-ешся~прп- 
мерощитьса, прнгрезиться. 

Привертати, -таю, привернути, 
-ну—1) кбго, що— поворачл- 
вать, поворотить к чому; 2) 
рас полатать, ск лон ить. к чо¬ 
му. Привернути до себе сим¬ 
патії—завоевать себе симпа¬ 
тин. 3) навали вать, наважать 
(чем*либо тяжелим сворху); 
4) кому ЩО—возвращать, воз~ 
вратить; 5) запотівать, за¬ 
повніть;-СЯ (до кого, чбго)— 
1) поворачиваться, поворо- 
тпться к чому, склоняться, 
скло питься к чему; 2) воз- 
врасцаться» ' возврататься; 3) 
склопиться, скловиться к че¬ 
му, кому; 4) (по)чувствовать, 
склонность, влечение. 

Привершуватися,-шуюся, при- 
верШИТИСЯ, -Шуся-нарастать, 
увеличи ваться. 

Привечерпися, -ріється (дам.) 
—смеркцуться. 

Привиддя, -дя—видение. 
Лрийиджуватися,-джуюся, при¬ 

видітися, -джуся, -дишся - 
1) покази ваться, показаться; 
2) грезиться, аригрезиться І 
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Привид, -ду, привидки, «кін — 
видение, привадение. 

Прпвйнний, -винна, -не—при 
косноаеншліі, при часта ий. 

Привід, -воду—1) руководство 
’предводптеяьство; 2) причи¬ 
на, основание. З якбго при¬ 
воду—по накой причин©. 3) 
цовод. З якбго п-ду—по кз- 
кому поводу. 

Привідець, -дця и привідця, 
-ЦІ — руководитель, предво 
дятел ь. 

Привідниця, -ці предводитель 
ница, руко вод птельаица. 

Прнвіжка— возжа (для пристяж- 
пой). 

Привілей, -лею — привилегяя 
Привілля — 1) приводь©, раз- 
доль©; 2) достаток. Бути за 
привіллям—бить в уютном. 
удобвом месте. 

Привільний—привольний. 
Привіт, -ту, -привігіния—при- 

вет, приветствие. 
Привітати — 1) приветствовать; 

2)привять; -СЯ—поздоровать- 
Прнвітний—приветливий. [ся 
Привітно — 1) приветлпво; 2) 
уютно. 

Привіюватися, -віююся, при¬ 
віятися, -Віюся—прибивать, 
орпбьггь, пригатиться, 

Привлащувати, -щую и привла* 
щати, -щаю, привластйти, 
-щу, -стиш — присваивать 
її рис во ить. 

Приволікати, -каю, приволокти, 
-ЛОЧу, -ЧЄШ — притаскивать 
орптаїцить. 

ПриволДка — риболовная сеть 
Призорбжлйвий —очароватеді.- 

ішй. 
Приворижувати, -Яіую, приво¬ 

рожити, -жу-оричаровивать 
аричаровать 

приворотний — Приголомшувати 

Приворотний — гірачаровиваю- 
щіш, прпвлекаїощий. 

Привселюдно, пар. — открито, 
публпчпо. 

Прив’ялювати,-люю, прив’яли¬ 
ти, -ЛЮ, -ЛИШ—1) долать вя- 
лшм; 2) (о 'меловеке) приво¬ 
дить, привести в уеьіние. 

Пригадувати, -дую, пригадати, 
-даю—1) при поминать, прп- 
помнпть; 2) прпдумивать, 
придумать; -ся — припоми- 
наться, аїрипомниться 

Пригальмовувати, -мбвую, при¬ 
гальмувати, -мую — дридер- 
живать, затормозить. 

Приганятися, -яюся, пригнати- 
> ся, -женуся, -нешся — при- 

бегать, примчаться. 
Лригара — 1) пригоредьіе части 

кугаанья; 2) сивушно© масЛо, 
гарь (о вод ке) 

Пригарок, -рка — аригорельїе 
части кушанья. 

Пригачувати, -гачую, пригати¬ 
ти, -гачу, -тиш — зааружи- 
вать, запрудить 

Іїригаювати, -гаюю, пригаяти, 
-гаю — задержпвать, заста¬ 
вить опоздать 

Пригін, -гбну— 1) пригои; 2) 
аовужденпе У пригбні ходи- 
ти—(о волах, впряженньїх в 
плуг) бить во второЙ еред* 
ней паре 

Пригінний—1) работающнй по 
поаужденпю; 2) отбивающий 
повинность натурой^З) (о во¬ 
ле) ходящиіі во второй еред- 
ней паре. [над рабочими. 

пригі нчи й, -чого-надсмотрщпк 
Пригір, -гора «-гору—холм. 
Пркгі[о]рщ, -щи и пригорщі, 

-щів —пригоршни. 
Прйгіст, -госту (гад.)—дривет- 

ствие, туш (о музьпсе). 
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Пригістне, -нбго—гости нец, по- 
дарок посетителя. 

Приглядати, -даю, пригле[я]ді- 
ти, -джу « приглянути,-ну— 
присматрпвать, -смотроть; -СЯ 
—присматрпваться, присмо- 
треться. 

П ригнилий—гниловатьі й. 
П ригн іздйтися ,-жджуся, -здйш- 

ся присесть, присоседиться. 
Пригніт,-ту п ритесненпе^геет. 
Пригнітати,-таю и пригнічува¬ 
ти, -чую, пригнітити, <-нічу, 
-ТИШ —1) придавливать, при¬ 
давить, 2) угнетать. 

Пригніток, -тка—1) пресе; 2) 
угветеаний чедовек. 

Пригнічування—угнета[е]ние. 
Пригноблення—гнет. 
Пригнбблювання -угнета[е]виі‘. 
Припіоблюватіі, -люю, пригно¬ 

бити, -блю—угнетать 
Приговір, -вбру, приговірка, 

-КИ—пословица, поговорка. 
Пригбвтати, -таю — прпучпть. 

освонть; -ся—освоиться, оз¬ 
найомиться. 

Пригода — 1) прпключенпе; 2) 
несчастье, несчастеий слу- 
чай. Стати пригбді—прпклю- 
читься несчастью. 3) надоб- 
ность, польза. Стати в прк- 
гбді—пригодиться, помочь. 

Пригоддя—приволье. 
Пригодйтйся, -джуся, -дйшея— 

случпться, приключиться. 
Пригодовувати, -вую, пригоду¬ 

вати, -Дую — викармлпвать, 
викормпть. 

Пригоже, иар.-красиво,хорошо. 
Пригожий — пригожий, краси¬ 

вий. 
Пригол6мшувати,-шую, приго* 

ломшити, -шу — пришивать, 
ошеломїіть, придавить, по* 
разить. 
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приголубливнй - вежний, ла- 
Скающий. 

Лригбнич, -ча— надсмотрщпк 
Пригортати, -таю, пригорнути, 

-ну— І) Кбго, що—прижимать* 
прижать, прдласкать; 2) що_ 
приваливать, привалить, за¬ 
сипать (чем); ся—прижимать* | 
ся, прижаться, прильнуть. 

Пригра—вмлет пчел звачитель- 
аой кучей из улья. 

Пригравання — поділгривавпе, 
аккомпав имент. 

Пригравати, -раю — поднгрп- 
вать, аккомпавировать. 

Пригрів, -ву — место, обогрсч 
ваемое солнцем, солнцепек. 

Приї рівання—подогревааие. 
ПригрівниЙ — огревательнілй, 

подогревательвий, 

Пригромйти(ся),-млю{ся),-мйш- 
(Ся) — нахлинуть, собраться 
массой. [печи. 

Пригру6ок,-бка—виступ возле 
нрнгрудча, -чати—грудвой ре- 

оенок. " 
Пригрущати, -ідаю, пригрустй- 
ти, -Грущу, -СТИШ — ї) вду¬ 
шать, внушить; 2) приказьі-' 
вать, при казать. 

Пригукувати, -кую - понукать 
криком к работв. 

Пригулювати, -люю, пригуля¬ 
ти, -ЛЯЮ— прпобретать, нрп- 
обресть, гуляя. П. дитину_ 
прижить ребенка. 

,-даю, -сш, придати, 
-дам,-даси (що)—^прибавлять, 
прибавить. П. ходи—приба¬ 
влять шагу -ся—1) до чого— 
годиться, пригодиться; 2) до 
чого—приходпться (к чому); 

: -з) удаваться, удаться; 4) чим 
—оказаться, вийти какнм; 5) 
вказаться к чому годним, спо- і 
собпим; в) казаться, пока-І 
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даться; .) иерещпться. орд- 
мерещпться, чудиться 

Придалий—прпгодпий 
Придатний - годни й, пр п годний. 
Придатність, -ности — прпгол- 
ность, годность. [прибавка 

Придаток, -тку — прибавлений 
Придбання—прпобретенпе 
Придббвувати, -вую, придбати, 

-&аю — прпобретать, -ресть. 
Приде [и]р куватий — продирчі-. 

Придзигльбваний — вертлявий 
Приди|а|баш|н)ка - приключе 
ниє, происшествпе. 

Придибувати,-бую, придибати 
-баю—1) приплетаться, при¬ 
плестись, прийти; 2) кбго— 
остретить кого. 
Р Д ятяся, -вляюся, приди¬ 
витися, -влюся, -вишся—1) до 
чого, до кого, кому — Прв- 
сматр иваться, присмотреться 
-) [о зрении) притупиться 

Придихатися, -хйюся — ц0лт- 
чатт, нейриятний запах. 

ГТридтл, -лу—назпачеаие, прпу- 
рочонгіе к к.-л. месту ДОЛУ 

Лриділяти, 
-ЛІО (кому, чбму)—назначать, 
назначить (кому). П. платим 

назнача[и]ть плату, жало- 
Придьба—удобство. [вавье 
ПридобниЙ—удобний. [ством 
ГІридббно, нар.—удобно, с удоб- 
Придолинок, -нку — устье ДО- 
Придолоб—гредиль. [лини. 
Придомок, -мка — 1) флвгель; 
_ -) Дворовая служба (зданиеі’ 
Придужати, -жаю-бить в си- ■ 
лах, в состоягшп. 

Придуха — недостаток свежего 
Приємний приятний, [воздухя 
Приємність, -ности-1) прият- 

ность; 2) удовольствпе. П. 
мати—получать удовольствие. 

Приємно — Ііризори І п 
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приємно, нар.—приятяо. [ний. 
Пр ижитний—незаконворожде в- 
Прижовклий—пожеятевший. 
Приж6вк(ну)ти, -кну, -неш— 

оожелтеть. 
Прижовтий—желтоватьій, 
Призапасити, -пашу, -сиш— 

запасти; -СЯ—запастись. 
Призахідній — заходащий. На 

□-ньому ебнці—в момент сол- 
нечного заката. 

Призь)ба—заваленка. 
Призва—призвів (аа воєнную 

службу). [привьікшвй. 
Призвичаєний — приученньїЙ, 

(Гїрнзвичайка—прдвьічка. 
Призвияаювання—пдшучевве. 
Призвичаювати, -чаюю, при¬ 

звичаїти, -чаю, -їш(до чого, 
к6го)-првучать(к чому, кому); 
•СЯ—привикать, привикнуть. 

Призвичаяння—привідчка, на¬ 
вик. 

Призвід, -воду—1) повод; ~) ру* 
ководство; 3) начальная при* 
Ч1Ш& ^иаволенпв. 

Призвід,-волу—дозволенне, со- 
ПризвісливиЙ, призвісний — 

о ре д в е щаю ши й. 
ГІризвІстка— предвестие, оред* 

енамевование. 
Призвішкувати, -кую (кого)— 
давать прозвааие (кому). 

Призвіщати, -щаю, призв І оти¬ 
ти, -щу, -стиш—предвещать, 
предвестить 

Призводити, -джу; -ДИ1Н, при¬ 
звести, -веду, -деш—1) до чо¬ 
го— вививать, визвать на что; 
2) бить, стать причиною чего; 
3) склонять, скловитьк чему; 
4) способствовать чему. 

ПризвДлення—созволевие, со- 
И з вол єни в. 

Призволяти, -ляю, призвблити, 
-ЛЮ (що)— 1) позволять, позво¬ 

лить; 2) соизволять, соиз* 
ВОЛИТЬ, -ся (до чого) єсть, 
кушать, оокушать (что). 

Призволите,-щого — воля, ус- 
мотревие* На п, — аа.усмо- 
трение, 

Приздршня, -ння—подозренпе. 
Призелений, призеленкуватий— 

зелевоватьій. 
Приземкуватий — 1) у самой 

земли растущпй,' низкпй; 2) 
приземистий (о человеке); 
3) ве имеющий возвмшев- 

, ного духа (о человеке). 
Приземний — у самой земли 

растущай, низкпй. 
Приземок, *МКа — малиш, при¬ 

земистий. 
Призиратися, -раюся, призрі- 

тися, -рюся, -ришся (кбму, до 
чбго)—присьіатриватьоя, при- 
смотреться (к кому, чему). 

| Призіірство—презренпе. 
Призір, -збру—сгдаз. Для при- 

збру—для вида. [зом. 
ПризірНИй — причпвенвии сгла- 
Признаватися> -наюся, призна¬ 
тися, -знаюся — 1) призна¬ 
ваться, признаться, созна- 
ватьея, созоаться;2) ДО чого— 

! признавать, признать что 
евоим; 3) ДО КОГО — давать, 
да¥ь себя узнать. 

Признака, призначка — знак, 
признак, примета. 

Признання, -ння — призеание. 
Признатиий—видаюїдийся, за¬ 
мети ЬІЙ. 

Призначати, -чаю, призначити, 
-чу — 1) замвчать, заметать; 

! 2) назначать, назначить. 

Призначення — 1) 
2) предопредслеиве. [рукив. 

Призорий, призбристий—близо. 
Призбрити, -рю, -риш подсаіо- 

треть, подстеречь. 
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Прйзра — иодоарі'і^ие Приару 
*■-. на кбго Мати — подЗсфавать 
Приїжджий—првезжпй. [Й8і'й. 
приїзд, -ду— 1) приезд; 2) под** 

езд; 3} в'езд. 
П рнїздне, - н бго—по дарок вр и- 

слугв от прпезЖйх гостей. 
Приїздний — 1) приезжпй; 2) 
совершаюгцийся в честь прн- 

Приїмище—приют [еада. 
Прнйгра, см. Пригра. 
Прийдешній—будущий. 
ПрийдІсть, -дости — будущ- 

аость, будущее 
Приймак, -ка, приймака, -ки — 

1) приемьіш; 2) муж, пере- 
шедший в семью ясени. 

Приймання, -ННЯ “ праемка. 
Приймати, -маю, прийняти и 
приняти, -йму, -меш — 1) 
лрцнпмать, пранять; 2) за 
ЩО—прпнимать, правять за 
что, счесть чем; 3) полу- 
чать, получить, брать, взять. 
П. слАво—заговорить. 4) що 
— убрать ч.-нб. прочь; б) 
браться, взяться; 6) тераеть, 
витераеть. П. ланцюгами — 
сковьівать1 сковать цепями. 
Прийняти кару—иоаесть на¬ 
казали©. -ЄЯ — 1) до чбго — 
принпматься, приняться за 
что; 2) убраться, очистить 
место [приеммшу. 

П рий мацьки й—при надлежаїци З 
Приймач, -ча—1) приемьіш; 2) 

прнемщик. (і/в от приймак. 
Приймачисько, приймачище — 
Приймачка — приемьіш жен¬ 

еного пола. 
Прийми, *мів в вираженнях. У 
приймах бути, жити — бить 
приемьішем, жить в чужой 
сомье. У п. пристати, у п. 
ПІТИ—-сесгь на хозяпство же¬ 
ни в ее доме. 

| «яр.—сразу, совсем. 
Прийом, -му — 1) прием & 

Іюбравци; 2) где вриєм* 
мропзводитея. БАгу в прийАм 
—в жертву богу, 

Прийбмний — госте припмньїіг. 
Прийшлий, см. Прийдешній. 
Прикадкуватий—|а человекс) ма- 
лоросльїіі п тодстьш. і 

Припадок, -дка «-дку—неболь* 
} шал кадка. ' ^ * 
; Приказ, -зу—приказ. ^ 
При казання—заиоведь. ' 
Приказка—1) ноговорка, посло- 

вшіа; 2) басвя 
Прикізування-при товари вааье. 
Приказувати, -казую, прилази¬ 
ти, -кажу, -жеш—1) дриго- 
варивать, прпговорить, дрп- 
молвить;* 2) наказьівать, на¬ 
казать, распорядиться. 

Принал[р)абок, -бка—1) неболь- 
шая иристроика; 2) чулав- 
чик; 3) сарайчик; 4) уголок. 
особое отделевие (в кладо- 
вой, шкафу). 

Прикарк>[у]чувати,-чую, прнка- 
рю[у)чити, -чу -приклеивагь, 
ориклеить столярним клеєм. 

Припасуватися, -суюся (до ко» 
ТО) —обращаться с кем, дри- 
мьїкать к ком;>г. 

Прикидати, -даю, прикинути, 
-Ну — 1) що ЧИН — набраси- 
вать, наброепть сворху над 

; чем; 2) до ЧОГО—пракидаїь. 
прикинуть, прибавить к че- 
му; 3) еделать смету, дрн- 
бдизительяо пи де читать; 4) ЩО 
до чбго—примерять, дриме- 

%риті>, сравнить что с чем; 
б) возвращать, воздратить, 
забрановав еделаиное, куп- 
ленвое. П. слівце—ввернуть 
словдо. П. пеню — взвести 
бедV, наираслину. -ся—(о би- 
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лезпи) приставать, пристать, 
приключиться; 2) (тодько не- 
сов. в.) ДО КОГО—бить склон- 
дим к кому, льауть к кому. 

ПрИКИДКа—прибавка, 
Прикйдливий (до чого)—стара-1 

тельвий, любящип что. 
Прикипати, -паю, прикипіти, 

-ПЛЮ, -лиш—1) прикипать, 
прикипеть;2) прилипать, при¬ 
липнуть; 3} примерзать, при¬ 
мерзнуть; 4) одепеневать. 
остаться неподвпжньїм. 

(прикиснути, -ну — немного 
скиснуть. 

Прикібннй —ловкий, умеющий І 
завлечь. [иьій. 

Прикірний— прилежний, усерд- 
Приклад, -ду—1) прнмер. На¬ 
приклад—например. До-при- 
кладу — хорошо, удачно, 
складно. Ні ДО ладу, ні«ДО 
прикладу — ни к селу, ви к 
городу. 

Прикладати, -даю, прикласти, 
-кладу, -деш и приложйти— 
1) що до чого — при клади- 
вать, приложпть; 2) до чого 
— примевять, прпменпть к 
чому; 3) на кого—насмедать¬ 
ся, давать, дать насмегали- 
вие прозвища; 4) кого до 
кого — ревновать, приревно- 
вать; -ся—1) прикладьіваться, 
при дожиться, бить приложен- 
ним; 2) до кбго— ирименять- 
ся, примевпться к кому. 

Прикладка—насмешка, насмеш- 
ливое прозви ще, каламбур, 
острота. пасквиль. 

Прикладний—удобний, подхо- 
дящиіі, при годний. 

Прикладно, нар. — 1) складно; 
*2) примерно, прнложимо. 

Прикладок, -дка — вебольшая 
ігопнїі зшеба, кладь соле ми. 

Прйклепка, -ки, приклїп, *ле* 
пу—1) приднрка,, прпцепка; 
2) предлог, повод. 

Приклепуватися, -пуюся, при¬ 
клепатися, -лаюся—пррвязи- 
ваться, пристать, 

приклонний (до КОГО)—СКЛОЕ- 
вий, расположевннй к кому. 

Приключка — 1) прішдючение; 
2) предлог, повод. 

Приклякати, -каю, прикляк(ну)- 
ти, -кну, *неш—1) опускать¬ 
ся, опуститься на колеап; 2). 
ирчнпкать, приннкнуть. 

Прикме[і]та—1) прпмета, знак. 
2) признак. На прикметі — 
в а примете. 

Прикме[і]тний—прішетньш, за- 
метвий, вьгдающийся. 

прикметник, -ка — {грам.) вгі» 
и р и лагатель ное. 

Прикме|Нчати, -чаю, -чаеіп < 
прикмечувати, -чую, прик- 
ме|і]тити, -чу, тиш—примо¬ 
чать, при мстить. 

ПрикАв, -ву—деиь. 
Приколі|л, -Ала—колишек. Кінь 

на приколі—копь, иривязан» 
піл її ва веревке к колу. 

Приколоток, -тка—1) не со^ 
сем вьімолочевньїй своп; 2] 
см. Околот. 

Прикомірок, -рка—чулав. 
І Приконечвик, -ка—копед (кву- 

та. арапвика). 
Приконеччя—оковчаппе, конед. 
Прикбпувати,-пую, прикопати. 

Паю, -СШ—1) закапнвать, за¬ 
копать, привалить землей;2) 
ещв вскан ьівать, бскопдть; 
еше ви наливать, викопать' 
д_о р її д н р аться, -драться. 

Прикор»ншватнся,-нюшся, при- 
кореннтися, -нюся,^-ниш- 
ся—прикресляться корпяу. іт. 
укооениться- 
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І і рикорень,-рня—"1)часть ство¬ 
ла у коряя, иеш»;2)с*.Прикол. 

Прикоріти, -рїю, -єш — засох* 
нуть, присохнуть в ви де кори. 

Прикорочати, -чаю, прикороти¬ 
ти, -чу,-тиш и прикорбтчати, 
•чаю—укорачивать, -ротить. 

Прикорпуватн, -пую, прикбр- 
лати, -паю—прпобретать ее- 
много, прикопать. 

Прикорхнути, -ну~прпкурнуть, 
вздре мнуть. 

Прикйськувати,-кую, прикось¬ 
кати, -каю — 1) усмирять, 
усмирить; 2) умиротворить. 

Прнкбхувати, -хую, прикохати, 
-хаш—присматривать закем, 
с любовью позаботитьсяо не- 
обходимом (для когон., Ч.-Н.). 

Прикраса—мелкие украшоння. 
Прикрий—1) неприятннй, до¬ 

садний; 2) (о горе) крутоЙ; 
3) сильний, край ний; 4) (о 
цвете) резкпй; 5) (о взглмде) 
острий, глубокий. П-ра по¬ 
милка—а) досадная ошнбка; 
б) грубая ошибка. 

Прикритися! -рюся, -ришся— 
1) досаждать; 2) надоедать. 

ї ірикрість—1) неприятность;2) 
досада; 3) аеприятпьій в кус. 

Прикро, нар. — 1) неприятно, 
горько, досадно; 2) тяжоло, 
трудно; 3) круто; 4) крайнє, ! 
резко. Прикро одрубати, од¬ 
різати— гладко, близко к кор- 
аЕ о отрусить, отрезать. 5) 
усердно, горячо; 6)в очень 
сильно; 7) совершенно. П. 
дивитися—смотреть не сводя 
глаз, настойчиво. 

Прикрбістий—отпадаюіцая ари 
вспашке глибами земля. 

Прикрбйний — 1) укромниіі; 2) 
(о саногах) с пришитими к 
голенисцам головками. 

Прикрбтний—снешний. 
Прикручувати, -чую, прикрути¬ 
ти,-кручу, -тиш—1) прикру- 
чивать, прикрутить; 2) прп- 
винчявать, привинтпть; 3) 
строго нриказьівать, прика- 
зать; 4) притеснять, прптес* 
нить; 5) світло—уменьшать, 
уменьшнть огонь в ламле. 

Прикувати, прикбвувати, -кО« 
вую, прикути, -кую — ПрИКО- 
вать, прпковьівать 

Прикутий—прикованний. 
Прилабузнюватися, -нююся, 

прилабузвитися, -нюся — йо¬ 
дол ьщаться, подольстаться. 

Прилавок, -вка и вку — часть 
скамьп (в украйнскоіі хато). 

Прзагоджувати, -джую, при- 
ійагодити, -джу, -диш—ара- 
готовлять, приготовить; -СЯ— 
приготовляться, -готовиться 

Прилад, -ду—аппарат, прибор, 
приспособление. [сти. 

Приладдя, -ДДЯ—принадлежно- 
Прйладний—умеющий ирдла- 
скаться, в к рад чи вий. 

Приладновувати, -ся, -новую— 
прилаживать.-ся, -ладить,-ся. 

Прилатувати, -тую, прилата¬ 
ти, -таю—пришивать, при¬ 
шить заплату. Ані пришити, 
ані прилатати—ничего нель- 
зя сделать. 

Прилаштовувати, •дОвую, при¬ 
лаштувати , -тую —придели* 
вать, приладить, пригонять, 
пригнать. 

Прилеглий—І) пролий; 2; при- 
микающпй, соседний. 

Прилежний — орииаддожаїдяй 
к чому. 

Прилепистий—плотно прилога- 
ющий (к чему) П-та сороч¬ 
ка — плотно обх вати вагоідая 
под мишками рубашка. 

631 Прилещатися—Примерлий 

Прилещатися, -щаюся, приле¬ 
ститися, -ідуся, -стишся— 
подольщаться^одольстпться. 

Прилйгувати, -гую — привязьі- 
вать, привязать (вол О в). 

Гірилйза — 1) с гладко причесав- 
ньіми волосами; 2) щоголь, 
франт. 

Прилинути, -ну — 1) прилететь; 
2) бистро прптти, црнехать, 
чоявиться 

Прилипати, -паю, прилипнути, 
-ну—1) прилипать, прилип¬ 
нуть; 2) приставать, пристать, 
пристрашаться, -страститься. 

Приліпитися —при страститься. 
ПрИЛЇС, -су—-опушка леса. 
Првлічувати, -чую, прилічйти, 

-чу—присчитивать, -считать. 
ПрИЛОгоМ, нар.—оклони шлись, 

наклонившись. 
Прилокшйти, -шу — прибить, 
избать. 

Прилбмлюватися: -лююся, при- 
ЛОМЙТНСЯ, -1Ш1ЮСЯ, -мишся— 
прпнаравливаться, приме- 
ниться, набить руку. 

ПрилОмок, -мка—аосчина, при- 
яепленная в ульв, пазначвн- 
ном для поселення роя. 

Прилука—1) дрисоединение; 2) 
полянка ередп лесов; 3) мч. 
прилуки — то лес, то поле 
(попеременно). 

Прилучати,-лучаю, прилучити, 
-лучу, -чиш — присоединять, 
присоеденить; -СЯ—1) при- 
совд йняться, присоеданиться; 
2) влучаться, случиться. 

Прилюдний — 1) (об одежде) 
праздапчний; 2) нубличний, 
открштий. 

Прилюдність, -ности—публич- 
ность. 

ЛрилюдН0[е], нар. — открито, 
дублично. 

ПрилютОвувати,-тОвую, прилю* 
тувати, -тую — припливать, 
припаять 

Прилягати, -гаю, прилягти, 
-ляжу, -ЖЄШ—1) прилеґать. 
-лечь; 2) налегать, -лечь, при¬ 
давить; 3) склоняться,-нпться 
к ком£. [способляться. 

Примадикуватися,-куюся — при- 
ПримайстрОвувати,-рОвую, при¬ 
майструвати ,-рую—прпделм- 
вать, пргі масте рить. , 

Примальовувати, -вую, прима¬ 
лювати, -люю — пририсови- 
вать, пририсовать. [ста. 

Примар, -ра—сельский старо* 
Примара—привидепие, призрак. 
Примаритися, -рюся — привю 
деться, пригрезиться. [няе. 

Примарія — сельское управл^- 
Гіримаслитися (до кбго)—подо- 
льститься, подделатьса к 
кому; примазаться. 

Примастка—І^сдабриваппе кор¬ 
ма; 2) (.чн,) льстивие речи, 
сладенькпе слова. 

Приматкоббжитися, -ббжуся, 
-жишся — 1) подольстаться, 
под мазаться, приласкаться: 
2) прпстропться, поместиться. 

Примащувати, -щую, прима¬ 
стити , - мащу, -стиш —- сда- 
брпвать, едобрить корм. 

Примед[т]икувати, -кун> — 
думать, црпспосоонть. 

Примережувати, -жую, приме¬ 
режити, -жу — пришивать, 
пришить рукав, соединпв его 
с рубахою мережкою. 

Примеркання-сумерки. На при¬ 
мерканні—в сумерки. 

Примеркати, -ся, -кає, • при- 
мерк(ну)ти, -ся» -кне—(Осзл 
томиеть, смеркнуться. 

Примеркн. -рок—сумвркп. 
Примерлий—обмерший. 



Прихилятися—Примружувати 

Прнмилятися^ -ляюся, прими- 
литися, -Люся—1) поддабрп- 
ааться, поддобриться к кому; 
21 вьіралсать, вьірйздть кому 1 
любовь; 3) подольстпться. 

Примиренний-примкрптельніліі 
Лримирок, -рка, примир’я, -р'я 

неремприе, пріширевпе. 
Примислити, -МИСЛЮ, -СЛИЩ— 
лрп думать. 

Примі(о]вка, примбва—поговор- 
1 ‘а> пословпца, прпговорка. 

Примівник, -на—знахарь, леча- 
щай заговором. 

Примір, -ру—намеренпе. 
примірник, -ка—екземпляр. 
Приміряти, ряю, приміряти, 

"ряю—врішерять, примерить; 
-ся -І) приморяться, ириме- 
риться; 2) прицеливаться, 
прицеллться; 3) при лататься, 
прнложиться как раз,* как 
следует. 

Прймістка, -ки—1) ступенькд 
для восхояеденпя на пень; 
2) подмостки; 3) временвьій 
стол, скамья. 

Примітати, -таю, примести, 
-мету, -тещ — 1) приметать, 
примасти, подмости (сор); 
2) наметать, намести на что- 
либо; -ся —1) бить приме¬ 
таєм ьш, приметенньїм; 2) 
бьіть наметеннілм. 

Приміти, -Мію, *£Ш — бить в 
силах, мочь. 

Примітка и приміта — 1) при- 
мета, знак. У примітку бути— 
а) бить заметньгм; б) бить 
зпаяомьґМ. 2) прпмечание, > 
замеч%нле. 

Примітливий—1) ввиматбльний; 
^ -) в°в перенимающпй, усва- 
ивающий. 

примітний — 1) заметньш; 2) 
достопрпмечательньїіі^ 
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Примічати, -чаю, примітити, 
-мічу, -тиш—1) примечать. 
прпметить, наблюдать, при- 
сматрпвать; 2| прпнпмать в 
сообраясение, делать ви вод. 

Примітка —примесь. 
Примкнути, -ну — притворить. 
Примбва—заговор(звахарсквй). 
Примовляння — 1) приговорка; 

2) заговаривани© (знахарок.). 
Примовляти, -ляю, примовити, 

-вдю, -виш — 1) приговари- 
вать, проговорить; 2) вме- 
шаться в разговор; 3) произ- 
носпть звахарский заговор; 
-СЯ говорить, сказать, вме- 
шатьоя в разговор. 

Примбвчувати, -чую, примбвча- 
ти, -чу—емалчивать, смол- 
чать. [в силах, мочь. 

Примогтй(ся), -жу, -жеш—бить 
Приморгувати, -гую, примор- 

гнути, -гну — подмигпвать, 
подмигнуть. ^ [рить 

ГїримориТИ, -рю, -риш—примо- 
Приморозок, -зка — утрвнннй 
мороз. 

! Прймостка—1) прилаженная к 

чому-либо скамья; 2) при- 
лаженние к чему-лпбо иод- 
мостки. 

Примощувати, -щую и примо¬ 
тати, -п^аю, примостити, 
-мощу, -стиш — 1) прилажи- 
вать, приладить, приставить; 
2)устраіївать, устроить, при- 
стропть, расположпть; -ся— 
1) прпдаживаться, прила¬ 
диться; 2) прпсесть, усесть- 
ся; 3) пристрапваться, устро* 
иться, расяоложпться. 

Примрітися»-мріється (бСХ!,)— 
представиться, пригрезиться 

Примружувати,-ртую, примру- 
ЖИТИ, -руЖу —* при щури вать, 
прищурить. 

ЯЗЗ 

Примудритися, -рюся — ухи¬ 
триться, умудриться. [ил 

Примулина—ванесеииий водою 
Примулювати, -люю, примули- ' 
ТИ, -ЛЮ,-ЛИШ—заносить, за¬ 
нести ияом. 

Примуляти, -ляю—важать, на¬ 
давить, яатереть. 

Примуровувати,-р6вую — пра- 
страивать, пристропть. 

Примурок, -рка — 1) карниз у 
печкп; 2) боковая стена гов- 
чарной печи. 

Примус, -су — прпвужденве. З 
примусу — по привуждевию. 

ПримусіЯр -сії—1) прпаадлеж 
НОСТТї; 2) возня, хлопотш. 

Примусний — взобретательний, 
способниіі, находчивьій. 

Примучувати, -чую, прнмучи- 
ти, -чу — лзмучпвать, -чить 

Примушений—винуждевниіі. 
Примушування—принуждевие. 
Примушувати, -шую, приму¬ 

сити, -мушу, -сиш —привуж* 
дать, прпнудить, заставлять, 
заставить. 

Примха—-1) прпхоть, каприз, 
видумка, 2) примхи—суевер* 
ная првмета, предрассудок. 

Примхати ,-хаю—при хотнцчать, 
капрпзничать. 

Примхливий, примхуватий — 
прихотлпвьіії, капризний. 

Принавіть, мор.—даже 
Принада— приманка 
Принаджувати, -джую, прина¬ 
дити, -Джу, -диш—примани- 
вать, приманить; -ся—пова- 
жи ват вся, повадиться. 

Принадний — замавчлвий, при- 
влекательний. 

Принадність, -ности — орпвле- 
кательность, красота. 

Принаймні, нар. — по крайвей 
мепе 

Примудритися-' нрннукувзтк 

Приналежати(ся), -жу—1) при- 
надлежать; 2) падлежать. 

Приналежний-прпнадлеж&ший. 
Принародно, мор, — огкрнто, 
публичво. 

Принатурювати, -рюю, прина¬ 
ду рити, -рю—ирислособлять, 
прпучать, прпучпть; -СЯ— 
привикать, привикнуть; 2) 
приучиться, приспособитьсв; 
ЗІ осваиваться, освоиться. 

Принда, -ди — 1) спесь, чван¬ 
ство; 2) спесивий, чваявий 
человек; 3) капризи, 4) ка¬ 
призний человєк. 

Приндитися, -джуся, * дишея— 
1) спеспвиться, важничать; 
2) капразначать. [рабский, 

Приневільний — подневольниі?» 
Приневолювання см. Примушу¬ 

вання. 
Приневолювати, -люю. прине¬ 

волити, -лю — нрияуждать, 
при нудить. 

Привикати, -каю, привикнути, 
•ну—прибивать, прибить. 

Принйшкувати, -кую, приниш- І 
кнути, -ну—притихать, при- < 
тихнуть. 

Принбвлюваїи, -люю, принови- 1 
ти, -вдю, -виш — обновлять, 
обновить. 

Принос, -су, принОсини, -син— А 
приношение, пожертьование, 1 
жертва. 

Принуджувати, -джую, прину- 
дйти, -джу»-ДИ ш*— в стомлять, * 
потомить тоской. 

Принуждатися (до кого)—одол- ] 
жаться у кого, оораїцьтьса і 
в нуждо. І 

Принука, -ки — ]) иривуждеппо; 
2) упрашивансе, ПОВуЖДеВИ© 
(при угощенив гостей). 

Принукувати, -кую — правуж- | 
дать, понуждать, оовукать. 
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Приобіцювати, -цюю, припбі- 
цяти обещать, пообещать. 

Прножеледжуватися, -джуєть- 
ся, приожедедитися, -диться 
— (безл.) наступать, насту¬ 
пить годоледице. 

Приорювати, -рюш, приорати, 
-рю—припахиватцприпахать; 
-С я до пахи вать, допахать до 
какогО'Либо места. 

Приоставати, -таю,-€ш, прио- 
стати, -стану, -неш — пере¬ 
ставать, перестать, [чанне. 

Приостанок» -нку—конец, оков* 
Приощаджати, -джаю, приоща- 
дити, -джу, -диш—сберегать, 
сберочь, приберегатц-беречь. 

Припадати, -дію, припасти, 
-паду, -деш—1) до КІТО, до 
чбго припадать, припасть, 
лряльнуть, совпадать, сов* 
шість; 2) прилипать, прилип¬ 
нуть; 3) чим-— покриваться, 
покриться (аьілью, снегом); 
4) случаться, случиться, при¬ 
ходи ться, прийтись; 6) до 
чбго—приходпться, пнайтись 
к чему. П. до вподоби, до 
натури—поправиться. П, до 
смаку при йтись по нкусу 
0) у сер дао делать (какое-ли- 
бо дело); 7) до чого—приби¬ 
вать, пробить к чему; 8) за 
КИМ—ухажпвать за кем. П, 
за Дівчиною—укажи вать за 
девушкой. -ся—1) доставать- і 
ся, прийтась; 2) кому—слу¬ 
чаться, случаться, произойти, 

Припадистий—1) пологий; 2), 
тесний, низ кий в подеме (об | 
обуви), 

Прнпідком, пар,—случайяо, 
ПрішадливнЙ —— (о мвсгпносши) 
низменний» 

Припадок, -дку—1) сяучай; 2) 
иесчастньїіі слунай. 

Принадь, -ди — і) ниуменнон 
место; 2) нернозем с внзкой 

І гла аой. [твій 
І п припавший, покрьі- 
Припалювання—опалпвапие, об- 
жигайне, при лей гание. * 

Припалювати, -люю, припали¬ 
ти, -лю опалять, обжечь, 
прижигать, прижечь 

і Припарбзувати, -ровую, припа« 
рувати, ~рую —- спрягать, 
спрячь в пару. 

Припас,-су —]) запас; 2) при 
способлепие. 

Припасати, -саю, припасти, -с\ 
—1) припасать, припасти, за* 
пасать; запасти; 2) подкар 
млпвать, подкормить. 

Припасовувати,-сбвую, припа 
су вати ,-сую п р и гонять, при¬ 
гнать, прилвживать, -ладить 

Припе[и]рати, -раю, приперти 
^ПРУ» -преш — 1) прнтаски 
вать, принести, прогнать; 2 

1 упореться; -ся -притащиться 
Принерізувати, -зую, припере- 

ЗВТи, -Жу, -ЖЄІЦ — прихвати 
вать, прнхватить поясом, под 
сунуть ПОД пояс. 

Припмльнбвувати, -новую, при¬ 
пильнувати, -ную— 1 ) нри 
сматрнвать, присмотреть; 2 
стараться (в работе), поусерд 
ствовать. 

Припин, -ну, прйпкнка, -ки— 
оставовка, задержка. 

Припинати, -вію, прип’ясти 
-пну, -иеш — І) прввязивать 
прнвяаать; 2) приколоть. П 
квітку—приколоть цветок. 

Припинічка—веревка, привязь 
‘ірщщняти, -няю, припинити 

-то,-виш—і) останавлдвать 
©становить; 2) удержать,-ся 
—-1) остававдіїваться, оста 
пи виться; 2} удержаться. 

Припирати—Приправляти 635 

Припирати, «раю, приперти, 
-пру, -реш (до чбго)—упи¬ 
раться, упореться во что. 

Припис, -са и -су—предписа- 
ное, распоряженпе, 

Приписінець, -нця —ввовь про¬ 
писавшийся к обществу, 

Припізнюватися,-нююся « при¬ 
пізнятися, -няюся, припіз¬ 
нитися, -нюся—опаздивать, 
опоздать. 

Припіл,-полу — пола, свернутая 
так, чтоби положить в нее 
что* вибудь. 

Припін, -пбну — привязь. 
Припір, -пйру—часть шеи у 
вола, о которую у пораєте я 
ярмо. 

Припічок, -чка—1) кухонний 
очаг, шесток; 2) лежанка воз- 
Тіе печки. 

Прнпішати, -шаю — 1) сделаться 
пешим; 2) утратить в хозяй- 
стве лошадей, волов; 3)обед- 
иеть. 

Приплентати(ся), -таю(ся) — 
прибрести, притащвться. 

Приплентач, . -ча — пришлец, 
бродяга. 

Приплід, -плбду, приплідок, 
-ДКУ— приплод. 

Припліскувати, -скую, припле¬ 
скати, -щу—1) прибивать 
сверху чем-либо плоским; 
2) пряхлопивать, похлопать 
в ладовії. 

Прйплітка—доплетевное. 
Приплішувати, -шую, приплі- 
шитир-шу ,-шиш—заклинять, 
заклинить. 

Приплескувати, -кую, при¬ 
плюскнути, -КНу—зачахнуть, 
ведоразвиться (о зерне). 

Припнути, см Припинати. 
Приповідка — пословица, пого- 

ворка. 

Приловідати, -даю, приповісти 
-ВІМ , *вісй — І) приговаривать, 
присказьшать, присказать; 2| 
поговаривать, баить. 

Приловістка, приповість, -ти— 
1) посл- ввпа, поговорка; 2) 
рассказ; 3) притча. 

Приповняти, -няю—1) допол* 
вять; 2) умножать. Хай валі 
бог приповняє! —да приум- 
ножпт вам господь! 

Приподбблюватися, -блююся. 
приподоблятися,-ляюся, при 
подйбитися, -блюся —1) кбм) 
—сделаться угодньїм; 2) де 
кйго—угодвичать перед кем, 
подояьщаться, -дольститься. 

Припозивати, -ваго, припозва 
ти, -зву, -ВЄШ (ПОЗОВОМ)— 

прпвлекагь, привлечь к суду 
Припокоювати, -кбюю, припо- 
кбїти, -кбго, -їш—заботиться, 
позаботиться о спокойствии 

ПрипорДшувати, -шую, припо¬ 
рошити, -шу — присипать, 
присипать. 

Припбрпувати, припбрпатн — 
присипать, яасьшат-ь. 

Припоря джу вати, -джую, при- 
порядити, -джу, -ДИШ — і; 
принаряжать, у красить; 2) 
привести в порядок; -ся — 
1) при нарядиться; 2) привести 
себя в порядок. 

Припосплати, -лаю» принесла- 
ти, -шлю, -шлеш— НИСПОСЬІ- 
лать, ниспослать. 

Припослідок, -дку—конеп. На 
припослідку—в самом конце, 
после всего. 9 

Припочивати, -вію, припочити, 
-чину—отдихать, отдохнуть. 

Приправляти, -ляю, приправи* 
ти, -влю, -виш—1) прпдеяи* 
вать, прпделать; 2) пршіра 
й.тять. пшшпавпть. 
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Припроваджуватиме аджую(-єш, 
припровадити, -джу* -диш_ 
приводить, привест, арепро- 
воапть, 

Припроха—приирашив&вїіе. 
Припрбхувати,-рбхую, йрипро- 
хати, -хаю, прнпрбшУвати, 
-шую, припрошати, -Шаю, 

І припросити, -шу, -Сиш— 1) 
припрашивать, упросить; 2) 
потчивать, угостть. 

Припуск, -ку — 1) допушенпе; 
2) см. Припуст. 

Припускати,-каю, припустити, 
, -пущу, -стиш—3) до'чАю- 
^ Допускать, допустить; 2) що 

^врялаживать, приладить; 3) 
пойти, п об ежатььістро. Дощ 
ПРИПУСТИВ — ПОШЄЛ СИЛЬВЬІіі 1 

дождь, 4) що—пред пола гать, 
пред положи ть, допустить что; 

—1) до Чого—с жадностью 
єсть, пить; 2) на кого — ссьі- 
даться, послаться; 3) пустить¬ 
ся. П. бігти-пу статься бежать. 

Припуст, -ту, см. Уприпуст. 
Припутень, -тня—1) дикий го- 

яуоь; 2) подорожник. 
При путин а — подпорка к стро¬ 

пилам. [положена е. 
Припушення-допущение, пред** 
Припхати, -лаю — притащить. 

принести; -СЯ—при та тяться. 
Прип’ясти, -ся, см. Припинати. 
Прирадити, -джу, -диш—посо- 

ветьшать, дать совет. 
Прираховувати, -ховуш, прира¬ 
хувати, -рахую — приечити- 
вать, прпсчитать. [вет. 

Прираювати, -раюю — дать со- 
Прирекігй,-р(чу, -чеш—1)до кб- 

го—промолвнть; 2) що—пред- 
сказать; 3) предопределить. 

Пририхтовувати,-овую, пририх¬ 
тувати, -Тую — іірилаживать, 
приладить, устроить. 

ч 

Прирівнювати, -нюю, прирівня¬ 
ти, -НЯЮ—Сравнивать, -пить; 
*ся; сравнивать, -нить себя. 

Приргдок, -дку—сгрнрождеввое 
свойство. 

Приріст, -росту—варост. 
Прирбда 1) природа; 2) наруж* 

вость, внешность; 3) прврож- 
деннме способвости. 

Природжений — 1) природвьій, 
врожденньїп; 2) рожденнмй 
родной; 3) настоящий, дей- 
ствительвьій. 

Природжсння — полови© ор- 
ганьї. г 

Прирбдній — 1) естествевньїй: 
2) прпрожденньщ; 3) до чбго 
—способвьій к чему. 

Природність — естествепность 
Прирбдно, пар. — естбственно 
Прирозуміти, -М1Ю , -МІ€Ш—со* 

образять, придумать, ухлт* 
риться. 

Приросити, -шу, -сйщ—слегке 
; побршзгать, оросять. 
Приросток» -тку — 1) приплод 

2) (фя.и.) приставка. 
Прирощений— ирироешпй. 
Приручати, -чаю, приручити, 

-РУчу — поручать, поручить 
і Лрисада —1) усадьба; 2) орнви- 

тая ветка. П-ду класти — при 
вивать ветку. 

Присаджувати, -джую, приса¬ 
дити, -джу, -диш— 1) поса- 
дить к раньте посаженному 
2) засажявать, засадить (за 
работу); 3) осаживать, оса¬ 
дить, опускать, опустить. 

Присадистий, присадкуватий— 
, приаемистьгй, коротконогий 
Присапувати, -пуюг присапати 

-паю—«срисьюать, присьшатх 
мотьігой землю. 

Присвідувати, --дую, -єш—сви* 
двіельствовать 

[Ірисвідчувати, -чую, присвід- 
чити, -чу — свидетельство- 

« #вать, удостоворить; -ся—убе- 
даться, удостоверпться па 
опьіте, на факте. [огонек. 

Присвітка — 1) освещенпе; 2) 
Присвічувати, присвічати, при¬ 

світити, -свічу, -тиш — све- 
тить, посватать, 

Присвбювати, -вбюю, лрисвоі- 
; ТИ,-ВОЮ, -Іш — 1)прпсваивать, 
лрисвоить; 2) привять в своє 
оощестио, признать сволм; 
-ся —сродниться. 

Присвят, -ту—посвяпдевие. 
Присвяток, -тка — небольтой 

праздник. 
Присвячувати, -чую, присвнти- 

, ти, -свячу, -тиш -— ПОСВЯ- 
; щать, посвятить; -ся—1) по- 

свящаться, посвятиться, бьіть 
Посвященним кому, чему; 
-) (с) де даться, святим. 

Присерблюватися, -лююся, при- 
сербитися, -блюся, -бишся 

{ (ДО КОГО) — пристать, привя- 
заться (к кому). 

Прнсил, -лу—прпсилка. 
Присилатися, -лаюся, присла¬ 
тися, -шлюся — присилать, 
прислать сватов. 

Присилування — при нужденне. 
П р иейлу вати, -лую—при нудить, 

заставить, 
Прнснляти, -ляю, присилити, 

-ЛЮ—прпвязьівать, прпвязать. 
Присипляти, -ляю, приспати,І 

"Сплю,-Спиш—1) убагокпвать, 
убаюкать; 2) задушить ре- І 
бенка, придавить его во сне. і 

Присівати, -ваю, присіяти, -сію 
—1) сенть, посеять; 2) досе-, 
вать, досеять. 

Присід, -ду—прIIсест. 
Присідати, -даю, присісти, -ея- 
ДУ, -деш—1) приседать, при- 1 

сесть; 2) що—придавливать 
придавить, садясь ПрнсЇЕ 
сум—одолела печаль. 3) ко* 
ГО—одолевать, одолеть. ЙОГі 
присіла сивина—оа поседел 

Присіди, -дів в виражену На- 
впрнсіди—в присядку, 

Присідлувати, -луш, присід ла¬ 
ти, -лаю—притягивать, при* 
тянуть седло подпругой. ■ 

Присікуватися, -куюся, присі¬ 
катися, -каюся (до кбго) — 
придираться, пристацать, при¬ 
стать к кому. ^ 

Присілок, -лка—приселок. 
Присінки, -нків, присінок, -нка 

1) орпетройка; 2) крьільад 
криль до с навесом. (тнея, 

Присіпуватися, см. Присікува- 
Присішок, -шка—1) подпорка; 

2) столбик з развпллной/ 
Прискаком, пар. — уривками. 
Прііскалка—1) виступ скали; 

2) боковая скала. 
Гірисканець, -нци — аладья на 

сладкого теста. 
Прискаржувати, -жую, прискар- 
жнти, -жу (кбго, перед ким)—* 
жаловаться, пожадоваться на 
кого, кому. 

Прйскати, -каю, приснути, -ну, 
-непі — 1) брьізгать, бризнуть; 
2) фиркать, фиркнуть; 3) 
бистро вискакивать, вило-* 
тать, вилетоть; 4) (о жидко- 
сти) бить, забить струей. 

Прискіпатися, см. Присікувати- 
Прискйрення—ускоревие. [ся* 
Прискбрювати, -рюю, приско¬ 

рити, -кбрю, -риш—ускорять 
ускорить. 

Прискригнути, -гну, прискри- 
пати, -паю—прикрутить, по 
ставить в стесвительное по 
ложенпе. Мене доля п-ла— 
меня прибила судьба. 
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Прискринок! -нка— ящичек в 
сундуке. [чиє. 

Прислівник, -ка (іро.н,)—наре- 
Прислів’я, -в’я—пословица, йо¬ 

го ворка. 
Присліджувати, -джую, прислі- 
дити,-джу, -ДИШ (КОГО, що)— 
просл вживать, прогледить. 

Присліпуватий-подслеповатии. 
Прислуга—у слуга, 
Прислуг6вувати,-говую, прислу- 
гувати, -гую, прислужувати, 
-жую, прислужити, -жу — 
прислужи вать, прислужить, 
услужить; -ся—1) прислужп- 
ваться, прислужиться; 2) 
(только песов. в.) п-гйвуватися 
чим—пользоваться (чем). 

Прислужник, -ка — служитель. 
При слух, -ху—прислушиванпе, 
подслуш л ванне. 

Прислухання —прислушиванпе, 
Присмаглюватися, -лююся, при- 

смагліітися, -люся — приго- 
реть, подгореть. 

Присмагнути, -гну—1) приго- 
реть, сильно при жариться; 2) 
подернуться пленкой, по¬ 
криться палетом. 

Прйсмажка—приправа. 
Присмажуватися,-жуюся, при¬ 

смажитися, -жуея — поджа- 
рпваться, поджарпться. 

Присмак, -ку—привкус. 
Присмака—(чаще во ми. ч. при¬ 

смаки)— 1) приправа; 2) ла- 
комство. [прнпаливанпе. 

Присмалювання — опалпвание, 
Присмалювати, -люю, присма¬ 
лити, -лю—прпжигать, при- 
жечь, опалить. П. халявки, 
литки за ким — ухажпьать, 
прпударить за кем, П. цигар¬ 
ку — прпкуривать пашіросу. 
-ся—прижигаться, прижечь- 
ся. опалиться 

Присмачувати, -чую, присма¬ 
чити, -чу (що) — сдабривать„ 
сдобрпть. 

Присмерджувати, -джую—при- 
пахпвать, немного пздавать 
вєпрпятньїй запах 

Присмерк, -ку—сумерки. 
Присмерком, нар.—в сумерках, 
Присмертний—умпрающий 
Присмиком, нар. — поривисто 
Присмиряти, -ряю, присмирити, 

-рю—усмирять, усмирить 
Присмоктувати, -ктую, при¬ 

смоктати, -кчу, -чеш—1)прв- 
саснвать, прпсосать; 2) люль¬ 
кою, цигаркою — попьіхпвать 
трубкой, паппросой; -ся — 
прпсасьіваться, присосаться. 

Присоглашати, -шаю, присо- 
гласити, -шу, -сиш (до чбго)— 
1) привлекать, привлечь к 
участпю (в чем); 2) склонять,. 
склонить (к чему). 

Присок, -ску—горячая зола с 
огнем. П, зсипати на киго— 
задеть, рассердпть кого. 

Присолоджувати, -джую, при¬ 
солодити , -джу, -ДИШ — 1) под- 
слащпвать, подсластить; 2) 
прпвл екать, привлечь на свою 
сторону; 3) язика — ябеднн- 

1 чать, на ябедничать. 
Присотатися (до чбго)—1) при¬ 

стать (к чему); 2) до кбго— 
прптти, прибрести к кому. 

Присох, -ха—столб (в овпне, 
рпге, в пдетне). 

Присбчувати, -чую, присочити, 
-чу (кого) — 1) подкараулі!- 
вать, подкараулить; 2) про- 
слежпвать, проследпть, 

Приспа и призьба—заваленка. 
1 Прйспанка—паложеица, люооб* 

вида. 
Приспів, -ву, приспівка, -ки 

поиспівок. -вку—прппев 

іГрйсПїпати — Пристроєний 

Приспівати, -ваю, приспіти, 
-спію, -£Ш—1) подоспевать, 
приспеть; 2) поспевать, по- 
спеть, созреть; 3)застигнуть; 
4) приспичить, туго приіь 
тпсь. [петь, прппеть. 

Лриспівнути, -ну, -неш—под* 
Приспоряти, -ряю, приспорйти, 

-рю <— умножать, умножить. 
Іриспособлятися, -ллюся, при- 
спосббйтися, -блюся, -бишся 
(Кому) — делаться, сделаться 
угодньїм кому. [сать. 

Іриссати, -ссу,, -ссеш—прпсо- 
Іристава — наблюдающий за 
работами. 

Лриставати, -таю, -єш, при¬ 
стати,-тану,-неш— І) приста¬ 
вать, причалить; 2) прпсоеди- 
няться, присоедшшться, при¬ 
стать. П. у прийми, см. Прий¬ 
ми, 3) приставать, прилип¬ 
нуть^) бьіть к лицу, птти, под- 
ходить; 5) бьіть пригодвьім; 6) 
уставать, устать, вибивать¬ 
ся, вибиться иа сил. Кині 
пристали—лошади вибились 
из сил. 7) на що, до чого, 
ДО кого—соглашаться, согла- 
ситься. Пристати до цієї дум¬ 
ки—сої1 ласиться с атпм мпе- 
нпем. Пристає, пристало сер¬ 
це до кбго — любить, полю¬ 
бить кого. 8) приостававли¬ 
ваться, приостановлться. 

Приставка—доставка. 
Приставії/нна—1) прпставшнй, 
прпсоед&ніівшпйся к кому- 
лпбо; 2) невевчаннал жена; 
3) привидение. 

Прйстай, -тая—компаньон. 
Пристани, -нів — 1) пристани¬ 
ще; 2) присоедпнешіе. 

Пристання, пристанок, -нку, 
пристановисько, -ка, приста¬ 
новище—пристанище. 

ПристанОвлюватися, -лююся- 
пристано витися, -новлюся, 
-вишся (до чого)— 1)избирать 
набрать аанятие; 2) заходить 
найти у божище. 

Пристарий—пожплой. 
Пристаріти, -ся — 1) соста- 
риться; 2) (о вещах) сделать¬ 
ся Ьтармм, 

Пристаркуватий — 1) иожилоіі 
2) старообразний. 

Пристару [ю]ватий—староватьііі 
довольно старий. 

Пристача—поставка, доставка. 
Пристигати, -гаю, пристигти, 

-гну, -неш — 1) созревать. 
созреть; 2)застигать,застичь 
постичь; 3) аодослевать, при* 
снеть. [реки; 

Пристш, -ну—отвесньш берег 
Пристойний —' 1) приличньїй 

пристойний; 2^ красивий, 
миловидний. 

ПристОЙність — І) приличяе 
ирнстойность; 2) красота, 
миловидиость. 

Пристосовувати, -вую, присто¬ 
сувати, -сую — приспособ* 
лять, прпспособвть; -ся — 
ирпспособляться, приспосо* 
биться. [ниє. 

Пристосування — прпспособле- 
Прйстрасть, -ти — і) страсть; 

2) иилкость. [гнуть. 
Пристрахати, -хаю — прппу* 
Пристрашка—острастка. [ку. 
Пристрибом, нар.—в приприж- 
пристрій^рію-прибор, спарад. 
Пристрі[е|т, -ту—сглаз. 
Пристріти, -стріну — сглазить; 
Пристрі[е]тний, пркстрітельний 

—пронсходящий от сглаза. 
Пристрічений — замеченпьііі в 
чем-либо, заподозренншЙ. 
Пристроєний—нарядний, хоро¬ 
шо одетий. 
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Пристрбмлювати, -люю, прн- 
стромити, -мліо — прпкали- 
вать, приколоть. 

Пристроювати,-роюю, прнстрбі- 
ти,-р6ю— приодеть, нарядить; 
-ся—приодеться, нарядиться. 

Приструнок, -нка—(в бандуре, 
кобзе илн торбане) каждая из 
шести коротких струн. 

Ірмстрявати, -ряю, -еш, при- 
стряти,-ряну, -неш—вмети- 
ваться, вмешаться 

Приступ, -пу—1) доступ, при¬ 
ступ; 2) приступ (воєнний). 

Приступний—1) доступний; 2) 
прпветливьій; 3) понятний. 

ГТристяжання — притеснение. 
Лрисгязати, -заю, -єш, при- 

стяжити, -жу -жиш — при- 
теснять, цритеснить, 

присуд, -ду — 1) приговор; 2) 
юрпсдпкцпя 

Лрисудник,-ка—состоящпй под 
чьей вдасть ю, подвластиьій. 

присудок, -дку (грам.) — ека- 
зуемое. [полуумньїй. 

Присуствоватий — юродивий, 
Присутяжувати, -жую, прису- 
тяжити, -жу — притеснять, 
притеснить. [сохнуть. 

Присхнути, -ну, -неш — цря- 
Присю яіди в вьіражУ-при- 

сю(я]Ди—в присядку. 
Прнсяй-богу, прксяй-бі(г), при- 

сяй-бо—ей-богу, ЄЙ-ЄЙ. 
Притаганка—веревка для шрп- 

вязивания лодки. (потайной. 
Притаєними — 1) скрнтньїй; 2) 
Притакбвлювати, -влшю, при- 
таковгіти, -влю, -виш — да¬ 
вать приют, помостить; -ся— 
1) приютпться, ПОМОСТИТЬСЯ^, 
присоедпниться; 2) случить- 
ся, произойти. 

Притакувати, -кую, притакну¬ 
ти. -ну ^ 1) поддакивать, со- 

глдспться с кем; 2) (толоко 
сов. е.) нрпсесть. 

Притаманний, прнтамнин — і 
настояпщй, подллнний; 2) 
собственшай; 3) родимий. 

Притамбвувати, -мовую, прита¬ 
мувати, -мую — 1) задержк 
вать, придержать; 2) (о 
заглушать, заглушить. 

Прителепкуватнй — прпдурова- 
тий, глуповатий. 

Прителі[е]патися, -паюся—при¬ 
плестись, прптащиться. 

Прител їшуватися ,-шуюся, при- 
телішитися, -шуся —присосе 
жяваться, присосвдиться. 

Прителющити-притащить, прр 
нести; -ся—пристать, прис >• 
седиться [ноти 

Притемком, пар.—во время те&? 
Притика, -ки, притйкач, -ча— 

кольїшек, палка (сгракредлг 
юсцая ярмо к диШлу). При- 
тики давати—задевать ^коі » 

Притикати, -каїр, приткати, 
-тчу, -тчеш—притикать, при* 
ткать, виткать еще цекоторої 
количество. 

Притикати,-каю,-єш, приткну¬ 
ти, -КНу, -НЄШ—1) прикалі: 
вать, приколоть; 2) (молькь 
сов. в.) кбго—поймать на сло¬ 
не; 3) приставлять, приста¬ 
вить, поставить; 4) кбго до 
чйго—вмеїдпвать, впутьшать, 
впутать (во что); -ся (до 
чбго)—1) дотрагиваться, до- 
тронуться; 2) прпслопиться. 
прижаться (к чому); 3) н&хо 
дить, найти себе ьіосто, по* 
меститься. [ставище 

Притин, -ну—убежпще, при* 
Притинати, -тинаю, притяти 

-тну, -неш—1) прикроплять 
прикропить, привязать, при¬ 
бить; 2> надоезивать. падое- 

зать, срезать. Притяв. йому 
нбса дббре — срезая его хо¬ 
рошо. Притяти слбво—резко 
ответить. 

Притиск, -яу—1) ігрижимание, 
патиок; 2) ударелие. 

Лритихомгірюваги, -рюю, при- 
ТИХОМЙрИТИ, «рю—усмирять, 
усмирить; -СЯ-утяхать,-нуіь. 

Притичина —1) препятствие, аа- 
держка; 2) прйклгочение. 

Пратбвчувати,-чую, притовкти, 
-вчу, -чеш* притовкмачитн, 
*чу — прпдавятишть, прида¬ 
вить, вдавить, притиснуть. 

Прягбка—1) тупик, глухой пе- 
реулок; 2) удобное (для ка- 
кой-нпбудь опедиальпой до¬ 

ли) меото; 3) касательотво, 
отяошевие. 

Притбмний—1) находящиися в 
оозпашпі; 2) ирисутствуто- 
щий. 

Притомність—сознанле. Упасти 
без прктбмности—упаоть без 
созванпя. 

Приторкуватися, -куюся, при¬ 
торкатися, -каюся, приторк¬ 
нутися , -нуСЯ—дотрагпвать- 
ся, дотронуться. 

Притор6чуватн,-чуго, приторо¬ 
чити, -чу—привязизать, прп- 
вязать ремшгми. 

Прйтдчувати, -чую, приточйтя, 
-чу—1) прибавлять, приба- 
чВігть; ?) пришивать, пришить, 
притачивать; 8)' приводить, і 
привести {примерн, цитати). 

ПрнтдшниЙ—-1) удобний, ПОД- 
ходящий; 2) идущий к лицу. 

Пргітрапитися, -питься (безл.)— 
случиться. 

Притрапунок, -ику — случай. 
ПритраГяіхітіїлхаю, притра[я]- 
хнути, -хну—подснхать, ПОД- ! 
сохнуть. 

П р ити ск—П рятгнутиея 

Притрут^ -ту—род болезпи. 
Притрухати, -хаю,притрух(ну)- 
ти, -неш—олегка под- 
геттвать, лодгнить. 

ПритрухлиЙ — слегка подгнив- 
ший. [беда. 

Притуга —тяжелое положенп е, 
Притужавіти, -вію—1} ушгот- 
ниться, огуститься; 2) за- 
твердеть. 

Приту[ю]жина—жердь(по краю 
соломенной крнши, придав- 
ливающая согому). 

Приту[й] жити—украпить жеп- 
дями^оломеняую крншу,воз 
со снопами). 

Притужити, -жу — чрезмер 0ОЙ 
печалью визвать появлонно 
покойвика. 

Притужний — опень тшяелий, 
Обр е мешгге ль пий. 

Притул, -лу, притулок, -лку— 
1) пристанище, убежище, 
приют; 2) укромпое место. 

Притула — сарай пододпой ярщ- 
шей с хатой. 

Притулювати, -люю и притуля¬ 
ти, -ляю, притулити, -ЛЮ-- 
1) приставлять, приставить; 
2) давать, дать приют; 3) ста¬ 
вить, поставить, помещать, 
помествть; 4) пригкимаТь, 
прижать; б) прійлагать, при- 
ложпть, прпмснить Е кому; 
6) кбго до кого— ревчоватьк 
приревновать; -СЯ — 1) при¬ 
жиматься, прижаться; 2) на-, 
ходить, найти црпют, приго- 
титься; 3) прислояяться, при- 
слониться, приставать, при¬ 
стать; 4) до чо^—примикать 
к чому, оопрнкасаться с чем, 

Притуля[е]ний (до чбго)-прими-* 
каюсцпй я чому, смежішй с 

Притхля, -лі— затхлооть. [чем. 
Притхнутися—гавояяться. 



11 рмтмг -Причадіти 

Прйтаг, -гу — часть ловушкп 
для зверей. 

Притягати, -тягаю, притяітй, 
"ГНу, -неш—1) прнтягявать, 
притянуть; 2) притаскивать, 
притащить; 3) {только сов. в.) 
прийти, притащиться; 4) при- 
вдекать, прнвлечь. П, до уча¬ 
сти, до відповідальности— 
привлекать к учаетию, к от- 
встственности. 

Притьмаритися, -рюеться [реал.) 
—темнеть, тускнеть. 

Притьмом, Притьма, нар. — 1) 
оезотлагательно, как поясни 
скореє, митом; 2) Сеии сТь” 
но, пастойчиво; 3) совершеи- 
но, оковчательно; 4) как раз, 
непременно; 5) окончательно, 
решительно; С) навериое. 

Приулок, -лка и -лку—переу- 
лок, уличка. 

Прнумітися, -МІІОСЯ, -сійся —■ 
сообразить, найтись. 

Прйхання—фиркай ие,- 
Нрихапцем, прихапці, прйхал- 

КИ, пар.—1) уривками; 2) на 
скорую руку. 

Прихаток, -тку — пристройка 
жилая при избє. 

Пріхватком, нар. — уривками. 
Прихили ще уоежнще, приста¬ 

нище. 
Прихилля, *дя — 1) убежище, 1 
пристанище; 2) 'раедоложе- ; 
ниє, нежность (душевная).! 

Прихиляти, -ляю, Прихилити, І 
-лю — 1) накловять, накло- 
нить к чему, склонить; 2) пре- і 
клонять» преісіоелть. І неба 
їм прихилив би — готов все 
для вих еделать. 3) (о дверях^ 
ставнях) притворять, притво-^ 
рить; 4) склонять, склонить, 
расположить к кому; -ся— 
1) ваклоняться, паклониться. 
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склониться; 2) до КОГО—найти 
у кого раеподожение, лгобовь. 
при гот, прихопіться; 3) чув- 
ствовать, почувствовать к 
кому расположение, схслон- 
ность; 4) до чого—склонять- 
ся, склониться к чему, до¬ 
латься, сделаться сторони і! - 
ком (какого-либо дела). 

Прихильний (до кого, кому) — 
рас положений іі, склоншдй, 
олагосклоиний, ножньїй (ду¬ 
шевний), доброжелательций. 

Прихильник, -ка — 1) чий—че- 
ловек, расположбнннй к ко- 
^Уі 2) чого—охоронник, по¬ 
борник. 

Прихистити, -хищу, -стиш — 
спрятать, дать приют, место. 

Прихід, -ходу—приход, при 
битво. На п-ді—при входе 

Прихі[о]дець, -дця, прнхідько. 
-ка, прихАдень, -дня —при- 
шелец, 

Прихідцямн, пар. — уривками. 
Пргхлиськувати, -кую-—прихле- 
би вать. 

Прихлюпувати, -пую, прихлш- 
пати, -лаю, прихлюпнути, -ну 

заливать, валить (водой). 
Прихований — прапрятанний, 

затаепнии. П-на думка—за- 
таенвая мисль. 

Прихоплювати, -люю, прихопи- 
Ти, -плю, '•лнш—прихаати- 
вать, ирахватять, захватать 

ПрихйрниЙ-нарлдвий.[(ссойоїі) 
Прицупити, -плю, -пнш — і/ 
притянуть; 2) првтащвть. 

Прицьковувати, -ковую, при- 
Цькувати, -кую — иатраади* 
вать, в&тривить собаками.* 

Причавлювати, -люю, причаят* 
Ти, -ВЛЮ, -ВИЩ *—. дрвдавлї,- 
вапь, придавить. [рет/, 

Причадіти, -дію—немного уго 
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Причаїтися, -юся—притаиться. 
Причаклувати, -лую — прикол- 
догать. 

Причіл, -лу —1) причал; 2) от- 
дих, привал; 3) пристанище, 
убежище. [стись. 

Причалапати, -паш — припле- 
Причендал, -лу (чаще мн. при¬ 

чандали) — принадлежоость. 
Причапрячити, -чу — привести 

в порядок. 
Причарування— 1) чари; 2) оча¬ 
рованії е, обаявие. 

Причвалати, -лаю—прибрести. 
Причепа, причепенда—придира, 

назойливий, привязчивий че- 
ловек. 

Пркчепка — 1) прицепка, при* 
дирка; 2) подаеска, брелок. 

Прнчепливпй, причепний —-на- 
внзчпвиіі, придлрчивий. 

Причепуриш, -рю (кбго, ІЦО)— 
І) при нарядить; 2) прлу кра¬ 
сить, убрать; -ся—приодеть- 
ся, при нарядиться, приуб- 
раться. 

Причет, -та м*ту--3) причт; 2) 
свита. Весільний п« —свадеб- 
ний кортеж. 

Причет, -чету—иричастность к 
делу, участив в деле. 

Причетен, причетний — прдча- 
ствьій, имеющий касатель¬ 
отно* Не п-иа я зовсім до 
неі—я еовсем не имегосней 
дела. 

Причетник, - ка—у частин к, при* 
частвьій к чему человек. 

Причина—1) причина. Я ж не 
п-ною, що Солить — НЄВІШО- 
вата же я,1 что болит. 2) вина. 
Чия П*—чья вина. 3) в КОГО, 
кому—несчастье, беда; 4) па¬ 
дучая бодезвь; 6) помеша- 
тельство, порча [виновник, 

ПрИЧИНСЦЬ, -НЦЯ—зачиещнк. 

Причаїтися—ПришийхвКт 

Причинки, -НКІ8 (ДО ЧОГО)—ма- 
терпали, документи. 

Причинний—помешанньїй, ду- 
дупзевіюбольной, перчений. 

Причинок, -нку—причина. 
Причиняти,-няю, причинити, 

-ню—1) ирптворять, ирптво- 
рить; 2) прибавлять, приба¬ 
вить; -ся—І) (о дверях крьии- 
ке) прптзоряться, при творить¬ 
ся; 2) прибавляться, приба¬ 
виться; 3) до чбго — содей- 
ствовать, поспособстіювать 
чему, участвовать іі чем. 

Причілок, -лка—1) боковая сте¬ 
на дома, бок криши дома, 
фронтон; 2) боковая станка 

Прйчіпка—ирядирка. [сундука. 
Прнчка—елучай, приключение. 
Прич[ш]та—пстория, происше- 

стпие. 
Причуватися,-ваюся, причути¬ 

ся,-чуюся— 1) спитаться, по- 
сльїілаться; 2) до чого—при- 
слушиваться, прислушаться 

Прйішш, -шов—сапоіах) го¬ 
ловки. 

ї І риш елеп куватий, пришелепу- 
ватий—пришибленний, при* 
дуроватип. 

Пришенець, -шія — прашелец. 
Пришерхати, -хаю, пришерхну¬ 
ти, -ну—і) покриваться, по¬ 
криться вверху (короп, ТОН¬ 

КИМ слоем льдд;) 2) (о ноже 
человека) делаться, сделаться 
шершаво й, 

Пріішнб, -бу — 1) пристанище, 
уютвое, зашпщевное место; 

12) место при наливання лодок.' 
Прйшиббвий — причальний (о 

1 береге). [ной сети. 
РрЙши[о]вка— кусок риболов- 
Пришивний—любяЩий шить. 
ПришиЙвіст, -хвоста—прихво¬ 
стень. 



Пришиандиба ги - Про 

Пришкандибати, -баю—пройти. 
хромая. 

Пришкварювати, -рюю, приш* 
кнарити, -рю—орпжарпвать. 
при жарить, прппеяь. 

При(й)шлий—будущпй [ность 
П ри(Й) шл їсть-6у ду щее, буду щ- 
їірншольпкуватий, пришолб- 

пуватий — прптнблеввий, 
придуроватий 

Пришпилювати, -люю, приш- 
пилити, -лю — прпналивать, 
приколоть. П. квітку — дать 
пасмсшливое прозвцщо. 

Пришпилька—булавка, заколка 
Приштрйка—прикол(ка). 
Приштрикувати, -рикую, при¬ 
штрикнути, -иу-орикалмвать. 
приколоть, цригвоздпть 

Приштукувати, -кую — приде- 
дать, приладять 

Прищ, -ща — 1) принц 2) род 
печенья 

Прищепа — при витий черенок. 
Прищеплювати, -люю, прище¬ 
пити, -ПЛІО, -пиш — прпвв- 
вать, прдвоть; -:я — ори пи¬ 
таться, привиться 

Прищикнути, -ну (що)—1) при¬ 
щемить; 2) вприснуть (что). 

Прищулений — прижавшийся, 
'сжавщпйса 

Прищул ріювати, -л^р]юю, при- 
шул[р|ити; -лю, -лиш— 1){о0 
Ршат) прижимать, прижать; 
-) прпщурпвагь, прищурить 
(глаза); -ся—1) прптапвать- 
ся, притаяться; 2) прижп- 
маться, прожаться 

Проявлятися, принвйтися — 
представляться, воображать- 
ся, вудиться. 

Приязний—1) расположенний, 
дружелюбний; 2) дюбезний. 

Приязність, -пости—прпветли- 
иость, д ружолюб П е 

Приязно, пар—1) приветливо, 
любезно. приязиенно; 2) пс- 
кревно. 

Приязнувати, -ную—относить- 
ся ириязнеиио, дружествеїь 
а о, дружить. 

Приязнь,-ни—приязнь, дружба. 
Приялечати, -чає, приялечити, 

•ЧИТЬ — [безА.) пттпг бьіть к 
лпцу, прцлпчествовать. 

Приярок, -рку—небольшой ои- 
ра. отрог оврага. 

Прийти, прияю, -ЄШ —1) бла- 
гоприятствовать; 2) содеіі- 
ствовать, способстБовать; 3) 
гтрпнять. 

Приятрюватися, -рююся, прият- 
ритися, -рюся, -рищся (о бо- 

лезни,паршах)— прикинуться. 
Прігра, см. Пригра, 
Прізвище и -енсько—прозвищс, 
прозоанпе, фамилпя На п- — 
по прозвав пю, по фампдии. 

Прірва —1) место, где прорва¬ 
на плетива; 2) яЧіа (в рекс, 
-море), пучина; о) пропасть 
П. грошей —масса донег, непе* 
члелимое колпчество ден СІ'. 

Прісна, пріснище, прісся—про¬ 
сяє и ще. 

Прісний — І) преениіі,2) {вска.і- 
ках) чужой, посторонтій; 3) 
вечпстий, похотливий. 

Прісняк, -ка, прісняннк, -ка— 
пресаьій хлеб 

Прітьма, пар. — в глаза. 
Пріч, прічки, нар.~прочь, до- 
лой, ВОН. 

Прічка—яевеста, милая/ 
Про, нредл — 1) о, об, про; 2) для. 

на Сорбчка про будень—ру. 
башка будвичная. Про мене 

а) как угодно, как хочошь, 
для меня все равво; б) по 
моєму, по мпе. Про що^ 
залом, иочєму 

Пробл — Провидіти 045 

Прбба — 1) проба, всш>ітавве; 
2) репетицвя. Прббу знимати 
—зтроизводлть опьіт, делать 
пробу. 

Пробгвляти, -ляю, прибавити, 
-влю, -виш—промедлять, по-* 
тратить время; *ся—промед- 
лить, промешкать. 

Пробазікатн, -каю—і) пробол- 
тать; 2) наговорить вздор. 

ПробаЙдикуватії, -кую — про- 
баклушвмчать. [вок, 

ІТроб&нт, -та—опьітньїа чоло 
Пробація, -ЦІЇ — Проба, испи- 
тавие. 

Пробачати, -бачаю, пробачити, 
-чу—прощать, извшшть. 

Пробачення — извиненпе, про¬ 
щенне. 

Пробевкати, -каю—1) прозво- 
пить (на колокольве); 2) про- 
бездельничать, прогулять. 

Пробелькотати, -чу, -чеш, про¬ 
белькотіти, -чу, -ТИШ — ІфО- 
бормотать, пролепетать. 

Пробсиькетувати,-тую— проси - 
Пробивання—житьз. [роваті^ 
Пробивач,-ча — инотрумент для 
проби пап ця дьір. 

Иробий-голова, пробншака — 
сории-голова, буяв. 

Пробирати, -раю, пробрати, 
-беру, -реш — 1) внрьшать, 
вирвать (час/гь растениії); 2) 
Місце—очищать, оевободить; 
-ся - пробираться, пробраться. 

Пробі (сокраи;. из про-біг) — 1) 
ради бога; 2) (как межд.) 
ради бога спаси те, караул; 
3) (как нар.) непремевво, силь¬ 
но, крайнє. 

Пробій, -бою — проникновение 
силой (куда), 

їіробійчик, -ка — шило (кото- 
рим проби вают дьірьі). 

Прббілу ватин—Село вати іі. 

Пробілювати, -люю, пробілити, 
-лю—чистить, очистить кожу 
(у кожевяиков), 

Проббсць, -йця—пробойник. 
Прббоньку, межд.—ум* от пробі. 
Пробр&юіатися, -рбююся, про- 

брбітися, -роюся—проказпть, 
напроказить. 

Пр66у# межд*, см Пробі, [тать. 
Пробубоніти, -ню — пробормо 
Пробу валий-би вал ий,опнтвд>ій. 
Пробувати, -вию, -еш — бить, 
находиться* пребьшать, жить. 

Прибувати, -бую, -сіл—-просо¬ 
вать, исіштьів&ть. 

Пробуджувати, -джую, пробу- 
джати, -дж4ю, пробуркувати, 
-кую, пробуркати, -каю—про¬ 
бу ж дать, пробудить; -ся — 
просипаться, пробудиться 

Пробуиок, -нку—проба. 
Пробуток» -тку — 1) житье, 
жптье-битье; 2) пробивааие. 

Провадити, -джу, -диш—І) що 
—вести, проводить. П. ЖИТТЯ 
—вести жизнь. 2) доставдяті». 
П. на вербі груші — рас* 
сказшвать аебидици. П* не 
зна що—нести вадор. 

Гіровакувати, -кую — пропу¬ 
стить, поте рать (время). П. 
день—потерять день. 

Провал, -лу—пропасть, овраг. 
Проваласатися, -еаюся — ир<ь 
шляться, протасдаться. 

Провалина—яма, провал- 
Провалля,»ЛЛЯ—ороаасть.сараг. 
Провередитн, *джу? -ДИШ—прог 

кодоть, пробить насквозь. 
Прове[іІрчуваиня, -ння — про* 
сверлпванне. 

Прбвссінь, -сени, прбвесна, -ни 
—1) начало весаьі; 2) (пере- 
поєно) молодие годь». На-про¬ 
вісні —ранней весной. 

Провидіти, провреть. 



провина-* Прогорни ця 

Провина—впва, проступок. 
Провннен, Провинний—впаоват. 

виновен. 
Провинити, -ся, -то, провину* 

ватитися» -вачуся, -тишся- 
провп виться. 

Л ровинник*-ка — впнопнпк, про¬ 
винившийся. 

ПрбвІДр -воду —1) руководство, 
предводптельство, веденії е. 
Давати п. — руководпть. 2) 
провожанпс; І) люди, прово- 
жающпе кого-ллбо; 4) похо¬ 
ронная процесспя. 

Провідний —путеводньпі, руко* 
иодящий. П. тиждень — <{>о- 
мииа недоля. 

Провіз, нредл.у см. Проз [жизнь 
Провікувати, -кую — прожить 
Провісник, -ка — предвестник, 

предсказатель, ироповедші к, 
пророк. 

Провіщати, -шаю, провішува¬ 
ти, -щую — 1) возвсщать, про- 
поведи вать, возвестіїть, 21 
предвещать, возвестить 

Провіщо, пар.—зачем, для чого. 
Проводар, -ря, проводир, -ря — 
проводиик, вожатий, вожді. 

Приводи, -ви—І) фоміша не 
доля; 2) русальні, русальчи- 
ні — первий поаедельник 
после тропцких святок 

Проволікати, -кага, проволокти, 
-чу, -чеш, проволочити, -чу, 
-чиш — протає кивать, проти¬ 
скать, цроволочь, -ся—І) про- 
таскаваться, иротаскаться, 
протагциться;2)тянуться. про- 
ткнуться. 

Проволока—аамедлешіе. прово- 
л очка [шлянье 

Проволокита—бродяжнпчество. 
Проворіття — 1) ітромежуток 
для ворот; 2) просека: 3) про* 
межуток между двумя лсеамп. 
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Пров’язь, -зи — среднля часть 
риболовноії сети. 

Пров'янути, -ну—ировяллться. 
Прогайвина —прогалина. 
Прогай ка — цромедлеште. 
Прогайльовина, прогалина,про- 

гальовина, прогалявина-дро 
галина, поляна в лесу, 

Прогалюватнна - прогалина, но 
засеяпаое место. 

Прогари—1) отверстия в поч¬ 
нем поддувале, в решетко 
поддувала; 2) отверстия в 
печи кприпчного завода. 

Гірогарманувати, -нуга—промо 
лотить катком. 

ІТрогаювати, -гагага, прогаяти, 
-Гаю (о времепи)—-непроизво- 
д етельиотратпть, п ропуститг*. 

Прогі[6)н, -гону —' 1) дорога 
(между полями) для прогоьч» 
скота; 2) палка у невода (для 
пропускання ею йод яед; о) 
дай па .здания от угла до 
угла; 4) днаметр; 5) прогна¬ 
нії©, гоньба, гонка 

Проглинути, -ну — ироглотить 
Прбглуб, -бу—глубина, 
Прбгляд, -ду, см. Перегляд 
ПрогНій, -НОЮ —І) незамерпаю 
щее место на болоте; 3) низ 
кое место, заливаемое волог. 
3) топкеє место. 

Прогнбїна—трясина. [стьн 
Прогнбістий — топкий, бояотп 
Проголошувати, -шуга, прого- 

лоенти, -шу, -СИШ— торже 
ствовно об’являть, об’явить 

Прогулювати, -люїо, проголити, 
-лю, -ЛИШ—-пробривать, про¬ 
брить 

Прогбнич, -ча—железньїй болт. 
Прогбня—просека н лесу. 
Прогбрниця, -ці -дьтра в центре 

верхного жорнова (ручноп 
мельНішиї. 

ГИ 7 
Прогортати—11 роду іиник 

Прогортати, -таю, прогорнути, 
_Ку_1) раздвнгать, раздви- 
иуть, отворачіїиать; 2) про- 
гробать, прогресть, прочи- ( 
стять. 

Прогосподарювати, -рюю, -сю 
— 1) прохозяііничать; 2) хозлп- 
ничая, потерять. 

Пр'гра, -ри—пропгрмш. [мах. 
Прбгріх, -ху погоешность, про- 
Прогугнити, -ню, -ниш, про- 

гугиявіти, -вію, -єш — про- 
пзвести в нос, прогпусавить. 

Лрогулок, -яка и -яку—узкніі 
проход. [ватина. 

Прогулюватина, см. Прогаяні- 
Прогуляний—її рогу яка. [єн я. 
Прогульна 1) гульба; 2) зкекур- 
Прнгульком, пар.—то появляйсь, 

то исчезан. 
Пр6гус(ну)ти, -ну—сгустпться. 
Прогусти, -ду, -ДЄШ — прогу- 
деть, п рожу ж жать. Чутке 
прогула—прошел слух 

Прогуторити, -рю — прогово¬ 
рить (иекоторос иремн) 

Прогавити(ся), -влюїсяі, -виш 
(ся)—проворонить, прозоват ь. 

Прсдавальник, -ка — иродаю- 
ш.піі (в свидебном обряде) 

Про давшій я, -ці— продлшцнца 
Продагуха — проданщица. 
Прбдаж, -жу—продаже виста¬ 
вив грудину на прбдаж—вид¬ 
но голую грудь. [продаже. 

Продажний — и а ай ач єн ньїй к 
Тіродажник, см. Продавальник. 
П рОДан ня — п родажа 
Продармувати: -муіо—ироуити 
без у пограбле ції я. 

Продаус,-са-вол 11 ко по з растн ш і і 
ученіїк, имеюшпй уже уси 

Продйбувати, -бую, продибати, 
•баю—плесгпсь,проплести( ь. 

Продивлятися, -ляюся, проди¬ 
витися, -влюся, -вншся — 1} 

см. Передивлятися; 2) прони¬ 
кать, проникнуть взглядом, 
П, в душу — проиикнуть в 
дую у. 

ГІрбдиво—Польщо© диво, боль* 
гаое чудо. На прбдив(о)—ня 
удп але нпе. 

Продимати, -маю, -сш, проду¬ 
ти, -дму, -дмеш—Продувать, 
продуті». 

Продимляти, -ляга, продимити, 
-млю, -мйш — прокаичпвать 
прокоптить; -СЯ — прокапчи* 
ватьсл, прокоптиться- [СТИНН, 

ПродириНп, •рин, см. Похре* 
Продихатися, -хаюся — отдм- 
таться, ос важиться. 

Про діймати, см. Продимати. 
Прбділь, -лга—пробор (н ири* 
мсске). 

Проділятн, -ляю, проділіітн, 
-лю долать, еделать пробор. 

Прбдір» -ора, протір,-ора— нгла 
без ушка. 

ПродлубуваТи, -бую, мрод(о)- 
лубати, -баю — продалбли- 
нать, прочистить; -ся—аро- 
возиться над чем. 

ПрОДЛЯТИ(СЯ),-ЛЯЮ(СЯ) -Промед 
л ить, проти путь, 

Прбдмух,-ху, продмухування — 
иродупание 

! П родмухний продуватеаьпміі 
1 Гіродивгапитися, *нюся — за" 

мешкать СЯ. 
Продрухання - пробуждениа, 
отрезвление от єна. 

Продрухатися, -хаюся — опом* 
ниться, очнуться. прийти в 
ссбя, * 

Продух(0)вина, продушина — 1] 
отйврстис, вроду шина. 
прорубь, [вий. 

П роду ш ний — воздуховровод* 
Л роду шпик, -ка — возду хопро; 

водная труба. 



Прожерливий— Прокидати С48 

Прожерливий — ПрОЖОрлПВиЙ. 
Прожеря, -рі—прожора. 
Прожир, -ри—1) (соб.) обжорьі; 

2) рибка, проглочеп. щукоіі. 
Прожиток, -тку, прожиття,-тлі 

— 1) жптьо; 2) средетва для 
жизни. [мптельпоеть. 

Прожиг, «гу—стромлоние, стре- 
Прожбгом, нар. — стромглав, 
оиромотью. 

Прожбра—обжора. 
Проз, прсдл.— І) шо—мимо; 2) 

сквозь, через. [зроть. 
Проздрітн, -рю, -рйш — про* 
ПрозеленуватиЙ—зелевоватьііі. 
Прозивати,-ваш, прозвати,-зву, 

-Звеш—прозивать, прозвать; 
-ся—1) називаться, назвать¬ 
ся; 2) з кого—дразепть кого, 
давать кому прозвпгде. 

Прозір, -зору — 1) отверстпе п 
кришо (для прохода димаУ; 
2) просвет, дира между сло- 
жеввимп брсвнамп; 3) дур- 
иой глав, взгляд. 

Прозі[6]рниЙ — 1) прозрачниїї; 
2) от с главу п роп сходиш її іі; 
3) четкпіі. Прозірна труба— 
зрптельвая, подзораая труба. 
П-на рушниця—ружье бодь- 
шого калпбра. 

Прозірність, -НОСТИ—прозрач* 
пость. [пятіїа. 

Прозолоть, -ти — золотпстие 
Прозбрнй, проз6[і]рчастий — 
прозрачний. 

Прозбристий — ажу рвий. 
Прозбро, пар.—прозрачно. 
Проїжджачий,-чого—проезжиіі, 
Проісний, проістливий — про- 
жорлпвий. 

Прбість, -ти—обжорстсо. % 
ПроІТИ, прою, *Іш — варить в 

закритом кришкой горшке. 
Пройда, пройдисвіт, -та —прой- 
доха, авантюрист. 

Пройдйкуватнй — 1) лройдоха; г 
2) пронира. 

Проймати, -маю, иройнятн % 
проняти,-йму, -меш — 1)про- * 
вішать, провять; 2) прода¬ 
вать, продеть; 3) провнзиаать, 
пронизать, пропнкиуть сквозь 
что. П. зубом — прокусить. 
4) зацеплять, зацеппть*5)ох- 
ватьівахь, охватять.Сум про- 
няв мене—печаль мевя охва- 
тпла. Проняла думка кого— г 
явилась у кого мисль, -СЯ— 
1) бить проппмаемьім. про¬ 
питим, лронпзаоїшм; 2) про- 
влкаться, проппкнуться. її. 
Жалем—про никну ться сожа- 
лением. 

Проказувати, -зую, проказати, 
-жу, -жеш—1) говорять, про¬ 
говорить; 2) диктовать, про* 
дпктовать; 3) (при обучетш> 
говорить, сказать что-либо, 
что ученпк должен повто¬ 
рить зл учителем. 

Проквиляти, -ляю, проквилити, 
-ліс—1) стонать, простонать; 
2) кричать, прокричать. 

Проквітати, ель Процвітати. ' 
Проквблисто, прбкволо, прікво- 

лом, пар.—медленпо 
Прокид,^ -ду—пробужденпе. 
Прокидати, -даю, прокидати І 

-даю и прокинути, -ну — 1 * | 
ЩО—расчпіцать,' рас чистить, 
прогресть (от снега); 2) пг 
попадать, промахпуться: 3) 
що — простилать, простлать; 
4) на чбму — истрачивать; 6) 
потерпеть убиток; 6) (сов. в 
только) прокинути — разбу* 
дпть; «СЯ — І) просипаться, 
проснуться; 2) появляться, 
появиться; 3)встречаться,сл у* 
чаться; 4) (только сов. в. 
корове) отелиться. 

ПрокіїСя— Проминати 
__. ^_ 

Прохіп'я, «гГя—праздникЗ ию- 
ля (Прокопа). 

Ііроклін, -льбву, прокляття— 
проклатие, [щая. 

ПрОКЛІННИЦЯ, -ЦІ—проклинаю- 
проклятий, проклятущий—Про¬ 

клятий. 
П рокблина—проколото в отвер- 
стие, прокол. 

Прокупйтися, -плюся—проку- 
питься, заплатить лишнее. 

Прокур, -ру—неоплаченний ак¬ 
цизом спирт, утаєнаьш от 
акциза перекур. 

ПрокуратниЙ—распутяий. 
Проласу вати ,-сую—у потребіїть 

на лакомства. 
Прблиз, -зу, пролизина—веза- 
мерзающее место на реке. 

Пролинути, «ну—1) пролететь; 
2) промчаться. П-ло літечко-— 
промчалось (аезаметноі лето. 

Про лиску ватися, «куюся—лос- 
ииться, проблескивать. 

Пролісок, -еку — 1) прогадана 
поляна; 2) подспожник. 

Прбліт, -ту—1) лет, летание; 
2) дпамвтр» поперечник. 

Пролітати, -таю, пролетіти, 
«лечу, -тйш—і) пролвтать, 
пролететь; 2) облететь. Я 
весь світ пролітала—а обле- 
тела весь мар.* 

Пролічу вати, -чую, пролічити, 
«чу, «чиш — просчатийать, 
просчптать. 

іПроложйти, -жу, -ЖИЩ—проло- 
ЖИТЬ. П. пісню — сложпть, 
сочинить песню П.гутірку— 
сложпть рассказ. 

Пролом, «му, пролбмина, -нн— 
брепзь, пролом. 

Пролуб, «бу, см* Проруб. 
Промаглювати, -люю — прока¬ 
тать на катке белье- (кнуть 

Промайнути, «ну ^ промель- 

Промантачити, -чу—1) (о косе) 
наточить на бруске; 2) про¬ 
мотать, расточить; «СЯ—про¬ 
мотаться. 

Промар потравити, -влю, -виш и 
промарнотратити, -чу, -тиш 
расточдть, растратить, про¬ 
мотать. 

Промарудитися, -джуся, -диш- 
СЯ—прокопаться, провозить¬ 
ся, промешкаться. 

Промацати, -цаю—прощупать. 
Прбмашка — большое рассточ- 

‘ниє для проходки. 
Промаячіти, -чію, «єш—1) про- 
мелькнуть; 2) проманться. 

Промежи, см. Проміж. 
Промежінь, «ни, промежка— 

1) отверстие; 2) промежу- 
точное расстояние. 

Промежок, -жка — І) поленая 
дорожка по меже;2) иатервал. 

Промел, -лу—плата за помол 
зерном. 

Променистий, см. Промінистий. 
Променіти, -ніє (безл.)—спать, 
аспускать лучи. 

Проме[і]тнйй — 1) пзворотди- 
внй, ловкий; 2) разбитной, 
предприпмчивий; о) запасли¬ 
вий. 

Промешкати, -каю — прожить 
(в азвеством мосте). 

Промешкати, -каю—находиться. 
Промивальний — проммоатель- 

пий. 
Промиг(о)тіти, -4-чу, -гтнш — 
промелькнуть. 

Проминати, -каю— продернуть, 
протявуть сквозь что. 

Проминати, -каю, громкнути, 
•ну—)) проглачияать, про- 
глотить; 2) слабить, цросла- 
ОИТЬ| 3) ПООТЛГйТЬ| ПОСІИЧЬ. 

узнать, понять, угадать; '1 ( 
процик&ть, проникнуть^ 



Проминати—Проносити 

Проминати, -наю, проминути, 
•ну, •непі — І) проходить 
пройти мимо, ми понять; 2) 
пропускать, пропустить. 

Прбмисел, -слу—промьісл, за- 
нятле. 

Промисловий —промишлонньш. 
Промисловість — промілшлен- 

НОСТЬ, 
Промитий — промитий. Нема 

П-ТОЇ води кому—ПОСТОЯИНІ.1Є 
иридиркн К кому. П-ТОЇ води 
не дає—п в здохнуть но даот. 
Не було в тебе п-тої годині/— 
но бьіло у тобя и часу сво- 
бодного. 

ИрАмито — високая пошли на. 
Промишляти, -ЛЯК) — І) про- 
мишлять, завпматься; 2) про 
себе — заботпться о себе; 3) 
з своєї праці — жить свонм 
трудом. 

Лромівка,промАвка (ум. от про¬ 
мова)—маленькая речь, СПЦЯ. 

Проміж, предл.-межлу, промеж. 
Проміжний — промежуточаий. 
Проміняну, проміна,-ни—мена. 
Промінній) стий—лучистий, лу- 

чезарнмії. 
Промінне, -ного—плата за раз- 
Промшня—(соб.) лучп. [мен. 
Промінювання -излучване(све- 
та, тепла), [рекл. 

ІТрбміНЬ, -ню — 1) луч; 2) рукав 
Промір,-миру, проміжок, -рку— 
мор, морово о по вохр не. за¬ 
раза, повальная болезнь. |ний, 

ПрАміт, -та — разбатной, бедо- 
Промітати,-таю, проміетн,-ту, 

-теш — прометать, промести. 
Стежку кому промітати — 
(хроме прям. значення) уготов¬ 
лять кому путь (на тот свет). 

Промітний —1) ловкий, бедоішй, 
пвворотливьіп, раабитноп; 2) 
дредпринмчи вий, 

Проміття —зареве». 
Промітувати, -тую —развешн- 

иать (кожу). 
Промі ткання — сожптольство 
Промова— 1) речь; 2) вол ш об- 

ний разговор, цаговор. 
Промбваний — І) повишенпііін 

назначеними на шлешую дол 
жность; 2) (оо учепикаї) пере¬ 
веде нньїіі в старший класе. 

Промовець, -вця—оратор. 
Про мов ка—І) сч. Промівка; 2) 

п р оп з но га єн пе, а к це нт. 
Промовляти,-ляю, промовити 

говорить, проговорить, ска 
зать речь; -СЯ — проговарп* 
ваться, проговориться. 

Промовнин и промовен, -вна, 
-вне—красноречивьш. 

П ромАга —возможносі ь. 
Промогти, -можу, -жеш—МОЧЬ. 
бить в состоянип. (ность. 

Проможність, -ности—возмож- 
Проморгати—прозевать. 
Промбція, -ції—1) (о должност- 

них линах) пави шепне; 2) об 
учсниках.) перевод в висший 
класе. 

Промувати, -мую—1) (о долж- 
постиьіх лицах) повнішать; 2) 
(об учемчках) переводить в 
висший класе. 

Про нидіти, "Дію, -єш—праску* 
паті», проепдеть без дела. 

Пронизуватий — проницатель* 
ний, нроазительвий. 

Пронизувато, пар. — пропав 
тельно, резко. 

Проникливий -сровиц&тельньїй. 
Пронбза—пронира, 
Пронбзуватий — проиьірліївьія 
ПронАс, -су—понос. 
ПронАсити, -шу, -сиш, проне¬ 

сти, -несу, -несеш—і) про¬ 
носить, провести; 2) сдабдт*» 
прослабйть. 

Проносити—Просаджувати 

і 

* 

Проносити, -шу, -сиш—проно¬ 
сить (одежду, обувь); -ся— 
проноситься, пронестись. 

Проняти, -йму, -меш„ проньма- 
ти,-ньму, см. Проймати. 

Пропажений—пропавший 
Пропадати, -лію—отвеять оше- 
яушенное зерно от шелухи. 

Пропанкй—пропавший. На про¬ 
паде — ва-пропалую, на ги¬ 
бель. на-авось. 

Пропарювання —пропарнваипе. 
Пропасна, -ної — бездна, про- 
Пропасниця—/шхорадка. [ пасти.1 
Пропасть, -ти — 1) гиболь; 2) 

пропасть, бездна. 
Пропахати -пропитать запахом, : 

надушать; -СЯ—пропитаться 
запахом. 

Пропащий—погибшяй, пропа¬ 
щий. Пропащі світи—ієоскл.) 
пропало все. 

Пропертн, -пру, -преш— лрота- 
щить, пронести; -СЯ — про- 
пезть, протиснуться, пройти, і 

Пропиток, -ТКу—1) пропитавие; 
2) пропой, пропвваппе. 

Пропій, -пою, пропійна — 1) 
пропой, пьянство; 2) пьяпица, 

Пропір, -пбру — І) проаорция, 
мера, доза; 2) расяор. 

Пропіяка—пропойца. 
Л ролові дати, -даю, проповісти,1 

-вім — предсказивать, пред- 
* сказать. |ние. 
Пропозиція, -ЦІЇ — предложе- 
ПропАлюзати,-люю, прополоти, 

-ЛЮ, -леш — иродаливать, 
прополоть. [титьоя. 

Прополювати, -люю — проохо- 
П р опонувати ,-н у ю - предлагать. 
Пропорційний* пропорццональ- ї 

ний. [дать. 
Пропрасувати, -сую — прогла- 
Пропрати, -перу, -реш — про¬ 
стирать. І 

Пропудити, -джу, -диш — про 
гнать. 

Проречистий — краснорочпвиії. 
Проречистіть, -тости— красоо- 
речпе. 

Проривати, -ваю, прорвати, 
-рву, -рвеш— 1) проривать, 
прорвать; 2) виринать, ви¬ 
рвать части рясте ний; -СЯ— 
прориваться, прорваться. 

Проривати, -ваю, прорити, 
-рию, -єш—проривать, про¬ 
рить; -СЯ—прориваться, про¬ 

риться. 
ПрАрІдкуватий — редковатьш. 
ПрАріз, -зу—1) прореа; 2) дьі* 
ра во льду. . 

Прорік,- -рАка, прорАк, -ка — 
пророк. Що рік, то й прорік— 
что год, то и дитя рождаотея. 

Прорікати, -каю, проректи, 
-речу, -чещ—изрекать, гово¬ 
рить, сказать. 

Прбр ієні сть,-ности—всхожесть. 
Проріст, -росту, прАрість, -ро¬ 

сти—не ходи. 
Проробляти, -ляю, проробити 

-блю, -биш— І; проделивать, 
дроделать, проработать; 
нести, понести убиток (при 
работе). 

Пророкування — пророчество. 
пророчествование. 

Пророкувати, -кую, пророчити, 
-ЧУ — пророчество вать. 

ПрОрцЦТВО—Пророчество^ 
Пророчий—пророческті. 
ПрАруб, -бу, прору6«я — про- 
рубь (ио льду). 

Просаджувати, -джую, проса¬ 
дити, -джу, -диш — 1) про¬ 
давать, продеть, просунуть; 
2) ип окали вать, проколоть; 

]) продеваться, про- 
деться; 2) прокаливаться, на¬ 
колоться, 



П насвердлювання— 1і рос гець 

Просвердлювання— просверли- 
вание, пробуравливани©. 

Просвердлювати, -длюю — про- 
вертеть, пробуравить, про* 
сверлить. 

Просвіта—нросвещение, обра- 
зоваїше. 

Просвітлим -светльїй, отрадиьі й. 
нросвітлість, -лости—просвет* 
денне. 

ЕІросвітний—1) йросветитбдь* 
ний; 2) свободиьій, вольний, 
безмнтежвьш, покойньїй. 

Просвіток, -тку — 1) просвет, 
проблеск, банк; 2) отрада, 
душевний цокой, свобода, 
П-ку за ним нема— нет житья, 
по нон за ним, П-ку не дає— 
докучает, пресдедуот неот- 
стуоно. 

Просвічати, -чаю, просвіщати, 
~~шаю, просвітити,-чу, -тиш 
—1) освещать, осветить; 2) 
просвещать, просветпть* *ся 
■—1) освещатьсн, осветиться; 
2) просвещаться, -титься. 

Просвічений — просвещешшй, 
обрааовашшй. 

Просвіщати, см. Просвічати. 
Просвяткувати, -кую — при* 

п раз д кивать. 
ГІрйсивіїй — седоватьін, о про- 

седьто. 
Просина—аерно проса. 
Просинатися, -каюся, просну¬ 
тися, -нуея — просьшаться, 
проснуться. 

Просип, -пу—пробуждевие. 
Просище, -ща —поло, бившеє 
йод просом. 

Просівати,-ваю, просіяти, -сію 
—оросеивать, проссать. 

Просіка—просека. 
Просіл, -сблу—і) соленая рьі* 
ба; 2) ЗОДОДеД ДЗ СОЛЄНоіі 
ри%,. * 

Проскік, -кбку — галоп. Кінь 
біжить у проскік — лошадь 
скачет галопом. 

Прбскург, -ри, проскуркіця, *цї 
— просфора, 

Проскурина — аитея, просвир- 
нак (дерево, ку-ст). 

Проскурня —1) просфорная; 2) 
вьшекающая про сфер ьі. 

Прослизнутися, -нуся — по- 
скользвуться. 

Прослідок, -дку—след. 
Прослух, -ху—слух, весть, 6з- 
вестие 

Просмердіти, -джу, -дйш—про 
вонять; -си и просмерднути— 
провоняться. 

Просмикувати, •куш, просми- 
кнути, -ну — продергпвать, 
продернуть сквозь что, про- 
деть; -ся—пробраться, про- 
скользауть. 

Прьсміх, -ху-улибка, усмешка. 
Просміхатися, -хаюся, просміх- 
Нутися, «Нуея — ульїбаться, 
усмехеуться. 

, Прбсо— 1) просо; 2) (лк.) про¬ 
са—поля, засеяниьіо просом. 

Просолодкуватий — сладкова- 
Пр осіння—просонкц. [твій. 
Просохлий—просохший. 
Простак, -ка, простачисько— 

1) простої! человек, Просто* 
люднп; 2} простак, просто¬ 
душний, напвньш. 

Простацтво, -ва—1) простона- 
; родвий бідт; 2) (соб.) п рості* і о 
1 люди. 
Простацький—простоіі, просто- 

народним. 
Простежити, -жу—проедедить. 
тіростеляти, -ляю и простелю- 

вати, -люю, простелити, см- 
Простилати, прослати. 

Простець, -ТЦЯ ^ прямое на- 
иравлопво. 

063 Простибї(г)—Простягат»! 

Простибі(г)—прости бог, За п. 
— даром, за добро© слово. 

Простигати, -гаю, простигти, 
простигнути, -гну, -НіШ — 
простивать, остить. 

Прбсгий — 1) простоіі; 2) пря- 
мой, искренаий. 

Простилати, -лаю, прослати, 
-стеліо, -леш — простилать, 
простдать, рдостилать, разо- 
стлать; *ся—1) простилаться, 
простлаться; 2) простирать¬ 
ся. простелеться. 

Простиня, -ні—простой, негор¬ 
дий человек. 

Простирало, -ла, простирядно, 
простиня, -ні—простиня. 

Простирати, -раю, простерти, 
-стру, -реш—1) расстилать, 
разостлать, простилать, про- 
стяать; 2) протягивать, про¬ 
тануть; 3) раедуекать, распу* 
стать, распростереть. 

Простій, -тбю—простой, оста- 
новка, стоянка, опоздание, 

Простіненько, простісінько, 
нар. — прямехонько, просте- 
хонько. 

Простір, "Тбру—1) простор; 2} 
пространство, [сторний 

Простірний, просторий — про- 
Простірність — 1) свобода, не- 
стесняемость; 2) отсутствпе 
субордпцацпп, раеду щеп- 
вость. (прямехонький. 

Простісінький—простехоаькип, 
Прбстість, -тости — простота. 
Прбстник, -ка—прямдй стебель. 
Прбсто, нар.—1) просто, без 

затей; 2) (о направ а ш) прямо; 
3) КОГО, чого—против, напро- 
тпв, иасупротшх 

ПрОСТОВЙСкіиЙ —вертикальний. 
Простовйсно, нар.-вертіїкальпо. 
Просто кутник, -ка — прямо- 

УГОШгНИК. 

Простолінійний — прямолиней 
ВЬІЙ. [див 

Простйлшд, -ду — простонаро* 
Простолюдець, -дця — просто¬ 
людин. [глудьіт 

Просторіко, -ки — простофидя. 
Просторікати, -каю и .просто¬ 

рікувати, -К./Ю—разглаголь- 
етвовать. [вьгй. 

Просторікуватий — многоречи- 
Прбсторо, кар.—1) просторно; 

2) подробно, обшцрно, об* 
стоятельно. [ний. 

Просторовий — пространствее* 
Просторої і)нь,«рони, просторо- 
вище, -ша — пространство. 

Простота—1) простота; 2) про* 
стой народ; 3) ноуч, наявний 
человек. 

Просточка—(лсскательно) про¬ 
столюдинка, простая жен- 
щпна. 

Простбяти, -тою, -їш —1) про¬ 
стоять; 2) що — причинить 
вред, порчу столниєм. 

П ростувгн ня—наа ривленяе. 
Простувати, -ую—1) втти пря¬ 
мо; 2) ДО чого—направляться. 

Проступати, -паю, проступити, 
-плю, -пиш—І) проходить, 
пройти вперед; 2) (преимущ, 
сов. в.) кому ЧКМ—провинить¬ 
ся; -СЯ—1) провиниться, СО- 
вершить проступок; 2) усту¬ 
пать, -пить дорогу, рассту- 
ппться, посторониться. 

Проступок, -пку—1) прегреше- 
ние, вина, проступок; 2) про* ч 
ход. 

Простягати, -гаю, простягти, 
-гну,-неш— протягивать, про* 
тявуть; -СЯ—І і протягиваться, 
протянуться.Селі простяглеся 
—село расположеро. 2) (толь- 
ко сов. в.) ДО ЧОГО—надра- 
шктьаа 



Простяж—нротовп 

Прбстяж в виражУ-прбстяж 
—цугом. [гнй. 

Простяжний—длинвий И отло- 
Простяка—проетой, не гордий 

человек. 
Простякбм, нар, — напрямив, 

блвжайшею дорогою. 
Просувати, -ваш, просунути, 

-ну—1) дроеовивать. просу¬ 
нуть, продвигать, продвп¬ 
нуть | 2) отодвигать, отодвн- 
нуть, отсунуть; -ся—просо- 
вьіваться, нролезать, продші- 
гаться, протп снуться 

Просяний—просяной. 
Просяниия, просянка—1) про- 

енная солома; 2) водка в з 
проса. 

Протавати, -таю, -єш, прота¬ 
нути, -ну -неш—протаивать, 
прогаять. 

Протавка— цроталинка 
Проте, нар. — между тем, од- 
иако. 

Протепом, опрометью. 
Прбтереб, -бу, прбтеребок, -бку 

— прочистка, прорубка лееа. 
ГІротере[і 'блювати, -люю, про- 

теребити, -блю, -биш - 1) 
расчищать, раечветить лес; 
2) вьїкорчеььівать, ви корч є 
вать (мелкле деревья); 3) про- 
чшцать, прочистить. 

Проти, лрбтив (кого, ЧОГО), 
предл.— ]) против; 9) перед. 
Проти себе підвести, підня¬ 
ти поднять что-лпбо, дермса 
его перед собой. 3) навстре- 
’Г, 4) па, для, к. Це п. того 
говоряться, що—ВТО к тому 
говоритея, чтоб 5) лпцом к 
чему, напротив; 6) по драв- 
нению, сравнительно с кем, 
чем, П. мене він малий—он 
мал «о ср&ввовшо со мною. 
7) йод (какой-либо доць), п&*' 
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рвд (днем, собьітпем). Прбтм 
нбчн-^к ночя, на ночь. Прбтй 
неділі—в ночь перед воскре- 
сеньем. 8) смотря по, сооб- 
разно с. Проти чогось каза¬ 
ти—намекать на что. Проти 
ЧОГО—В смьіслеІ В ОТНОШОНИй, 

Противага — 1) протавоаес; 2) 
уравновешпвашзе, 

Противажувати, -жую, проти- 
важити, -жу — соп оставлять, 
протипонесить. 

Противитися, -ВЛЮСЯ, -вишся> 
-вляться — І) противиться, 
(^противляться; 2) возражать. 

Противний—1) проти вулежа- 
Щий, противоположньї^ на- 
іодящиііса напротив. ПрОТіів- 
на хата—комеата по другую 
сторону сеней. 2) (о волає) 
противная; 3) не покор ньій, 
проти вящийся; 4) вепри ят- 
ньііі; 5) противоречащвй. 

і} ротивн ість—1) протпвополож- 
пости, 2) нротивлеайе. 

Протиділання—-1) противодеь- 
ствие; 2} воспрепятствованв е 

Протиділаги, -лаю (кому)—про¬ 
ти водействовать, препятство- 
вать. (ний 

Протилежний — про ТІГВ О ПО ЛОЖ - 
Протипожежний — противопо- 
жарннй. 

Протистояти — протп востоять. 
Протичка металллч. прутик 

(для чистки трубйтг). 
ПрбтГр, -ора, проторг,-га—агла 
без ушка. 

ПрОТіС, -теса—половина дерева 
(рязрезанного вдоль). 

П^отічок, -чка—маленький но¬ 
ток. П. снігово? води— ма¬ 

ленький поток снеговоЙ водьі. 
Протовкти, -вчу, -чеш—Прото- 
дочь. [толлу). 

Протоші. *пу—дроход Ссквозь 
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Прбтовпом, нар.—проталкивл’ І 
нсь. [ректі. 

ПротАка—1) пролив; 2) рукав 
Протопки, -ПОК—следьі ног (на 
размокшей земле). 

Протеруватіь -рун> — 1) угла¬ 
дить дорогу; 2) приготовить 
путь. 

Проточина—3) место в плоти¬ 
це, где вода просачивается; 
2) дмра, проеденвая мишами, 
червами. 

Проточити—1) прогрілзть, про¬ 
рить (нору); 2) очистить на 

грохоте (зерновоп хлеб). 
П. голову—надоесть посто- 
я вийми настоянії ями, при- 
ст&вавиямп. 

„ Протбчіїий—текущий, проточ¬ 
ний. 

Протримати, -маю-продержать. 
Протринькати, -каю — растра- 
тить, промотать. 

Протрухлявіти, *вію, протрух¬ 
нути, -хну—прогнить, стать 
трухлим. 

Протрясти, -су, -сені—протря¬ 
сти, П* Гроші—издержаїь, 

потратить депьги. -ся—про¬ 
трястись. 

Протряхати, -хаю, протряхну¬ 
ти, -ну—просихать, подсьі- 
хать, просохнуть. 

Протуряти, -ряю, протурити, 
-рю— прогонять, протиать. 

Прбтяг, -гу — 1) протяженне; 
2) продолженпе; 3) прютяж- 
пость. З прбтягом—протяж¬ 
но, растягивая. 4) сквозник. 

Протягати, -гаю, протягти, 
-гну, -неш—1) протягивать, 
протануть; * 2) продолжать, 
продолжить, продлить ;-ся— 
1) протягиваться, протянуть- 
ся; 2) тявуться, ддпться, 
проддатьса. 

протовпом — проходжу ва і 

Протяглий—1) (о горе) пологий; 
2) протяжний, протянувший- 

Прбтягом, нар,—протяжно, [ся. 
П ротяжний -продолжптельннй. 
Профіт, -ту—польза. 
Прохальний—просительїшй. 
Проханий— 1) прошеними,-вьі- 

! протейний; 2) званньш, прп- 
глашенньїй; 3) приглашеняьш 
на время заместпть кого-ли* 
бо. П* обід, беиькет—обед, 
ппр по прнглашенпю. 

Прохання—просьба. • 
Прохарчовувати, -чбвую, про¬ 

харчувати, -чую, прохарчити, 
-чу,-чиш — прокармливать, 
прокорм ить.^ 

Прохатар, -ря, прохач, -ча— 
проситель. 

Прохати, -хаю к -шу—просить. 
П, на виступці — у називать 
на дверь, просить уйти. -ся 
—проситься. 

Прохвбстнця, прочуханка — 
і тренка, потасовка.[прогулка. 

1 прохід, -хбду — 3) проход; 2) 
Прохі[6]дка—прогулка. [хода. 
Прохідний—свободний дляпро- 

; Прохіра, -ри—хитрец, лукавий, 
коварний* человек яла та- 
кое же животное. 

Прохірний—лукавий, хтішй, 
коварвмй 

ГІрохірство — лукавство, хит¬ 
ро сть, коверство. 

Проходжлти, -джаю и ПР0Х^^’ 
ти, -ДЖУ» -ДиШ» пройти, 
-йду, -деш — 1) проходить, 
пройти; 2) кого-проходять, 
пройти мимо кого, миновать; 
3) ЧИМ — провиняться, про- 
никнуться, пропитиваться, 
пропитаться. 

■ Прох6лжуватися,-джуюся, рро* 
хбдитяся, -джуся, -дншся— 
проханоїиаться, пройтись. 



Проходити -Прошеяити 
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Проходити, -джу, -диш —про- 
ходить, потратить время на 
хождвацв. 

Прохожалий—прохожий. 
Прохожий, см. Перехожий. 
Прохолода—нрохлада. 
Прохолоджати, -джаю, прохо¬ 
лоджувати, -джую, прохоло¬ 
дити, -джу, -диш—охлаждать, 
охладить, прохдаждать, про- 
хладить; -ся — охл аж даться, 
охладитьсл. 

Прохолодний—прохладяьїй. 
Прохолонути, -няю, прохолАну- 
ти? -ну — остьївать, остить. 

ЦрохАплюватися»-лююся, про¬ 
хопитися, -плюся, -пишся— 
І) (сов, в.) проснуться; 2) оши- 
биться, промахнуться; 3) (о 
слово) вириваться, сорваться; 
4) 3 чим — вириваться, дон 
спешвть (со словом). 

Лроц(в)йндрюіати, -рюю, про¬ 
цвиндрити, -рю — проматш- 
вать, промотать. 

Гїроцвіт, -ту—цветеяне, расдве- 
тание, процветавие. 

Процвітай ай —• расцвеченньш. 
разукрсшеещдй. 

Лроц[к]вітати, -таю, прод[к]ві- 
СТЙ, -ту, -ТСШ — 1) іЦВЄСТЬ, 
дродветать, расцвесть; 2| бо- 
гатеть, раз бо гате ть, достичь 

■бдагололучия; 2) що — рас- 
цвечивать, разукрасить. \ 

Лроч&нйн,-панка —— богомолвц, 
-сіка> страв ник, -ица. 

Про чапати, -паю, -еш — про- 
плестись. 

Прочитувати, -тую — пробить 
ва стоаже, врокараулить. 

Прочахати, -хаю, прочах[ну]тн, ! 
-ну — простигать, простить, і 

П(р)очвара — урод, чудовище. 
Проте, пар.—хроме. 
Прочццати, -піцо и лррчкяатися, 

І -наюся, прочиутися, -иуся— 
1) пробуждаться, проснуть¬ 
ся; 2) приходить, прийти в 
себя, очнуться, 

Прочйнок, -нку-—прооужденио. 
Прочиняти, -няю, прочинити, 

-ню—пр потворять, праотво- 
рпть; -ся — прпотворяться, 
п ри отвор а ться. 

Пр очистка — 1) очищеиие; 2) 
прочнщеввая,* при ложе вная 
лопатой дорожка; 3) цросека. 

ПрАчід, «чола, проч6[і]лок, -лка 
— 1) передняя часть (хатьі); 
2) вершина горьі. 

Прочувати,-ваю, -єш, прочути, 
•чую, -єш—1) про кбго, про 
що—узнавать, узнать по слу- 
хам» усльїшать, проводить о 
ком, о чом; 2) що—чувстао- 
вать, почувствовать, пред' 
чувйтвовать что, 

Прбчуд(о), -ду[а] — диво. На 
прбчуд(о)- наудивление, изу- 
мительно. 

прочумувалися, -муюся, прочу¬ 
матися , -маюся, прочумйти- 
СЯ, -МЛЮСЯ, -МИШСЯ — Прихо¬ 
дить, прийти в себя, прийти 
в чувс^во, очоуться, 

Прочунювати(ся), •чунюю(ся), 
прочуняти(ся), -няю(ся)—1) 
см. Прочумуоатися, прочума¬ 
тися; 2) иьі здоравли вать, опра¬ 
виться от болезпв. [пку. 

Прочустрити, -рю—задать тро- 
Прочутитися,-чучуся,-чутиш- 

ся—прийти в себя, очвутьсп. 
Прочухан, -на, прочуханка — 
трепка, потасовка. (щий. 

Прошак, -ка—попрошайка, ви 
П^ошатиритися, -рюся.-ишся 

промотаться. 
Проше|и]лйти, -шелю, -лиш — 

просунуть, продвпнуть в 0Т- 
верстпе. 
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Прошив, -ву е вмраж.: У про¬ 
шив — срошпвая, продовая 
насквозь. 

Прошивати, --ваю, прошити, 
•шию, *єш — І) прошивать, 
прошить; 2) проязать, прон- 
зпть. 

Прошивка — воротник (в жен- 
ской сорочке. в накпдке). 

Прошкодитися, -джуся, -дпшся 
-—про в и нить ся. 

Прошпетитися, -чуся, -тишся 
—провипиться. 

Прошпйти, -плю, прошпитітк, 
' -чу, -тиш—1) изрьіть, пере¬ 
рвіть; 2) везде пройти, про- 
лезть. 

проща—1) прощенне, отпуще- 
ниє грехов; 2) богомолье. 

Прощавай, -те — прощай, -те. 
Прощальний — прощальний. 
П-льна молитва — разреши- 
тельная от грехов молитва. 

Прощати, простити, -щу,-етиш 
—прошать, простить. 

Прощати, пращатн (гал.) (кого) 
— прощаться с кем. 

Ирбщення—прощенне. 
Проява — 1) пропсшествие; 2) 
удивитеяьаьій, стравний че- 
ловек. 

Проявляти, -вдяю, проявити, 
-влю, -влять—оСваруживать, 
обнаружпть; -ся—обваружи- 
ваться, обяаружиться, по¬ 
явиться. П-лася чутка—по- 
шел слух. 

Проязйчити, -чу- разгласпть, 
разболтать; -СЯ—проболтать- 
ся, проговориться. 

Пруг, -га—1) кромка, край ма¬ 
терин; 2) ребро мвогогран- 
нвка; 3) четвертая часть ра- 
бочего дня; 4) грань. 

Пруги, •гів, пружки, «жАк— 
чертьі лица. 

¥кр -рсьо. «ловп- А. Ні«овпі.ннй-<4 

Прудити, -джуі -диш—виго¬ 
нять блох, вшей пз одеждд»ч 
-СЯ—ЛОВИТЬ у себя в одеждо 
блох; впзей. 

прудй(в)ус, -са—усач. 
Прудкий^—бьістршй. [ченио. 
Прудковід, -Виду—бьістрое те- 
ПрудкохАдий — бьісхроходньпі. 
Пружина —1) пружина^2) ло¬ 

ву шка, силок. 
Пружйнуватнй—упругий 
Пружок,-жка—1) ум. от пруг; 

2) черешок, стебелек листка. 
Прузик, -ка—кузнечик. 
Прус, -са — І) (насек.) прусак; 

2) пруссак, житель Пру сси її; 
3) («ас^к.) род саранчл. 

Пруслук, -ка—казакин беару- 
П руський—прусе кпй. [кавьіи. 
Прути на—хворостина, розга. 
Прутнути, -ну—бистро поба¬ 
жать. [ми (о дереве). 

Прутнястий—обийьеьтй прутья- 
Пручатися, -чаюся—упираться 
со противляться. 

Прягтй, -жу, -жеш — 1) жарять 
2) топить (сало, молоко); 3) 
разгдядьівать, присматрп- 
ваться; 4) запрягать. 

Придач, -ча—прядильщик. 
Прядівина—волокна пеньки. 
Пряді[и]во, -ва—пряжа, пенька. 
Прядів'яняй—пєвьковьїй. 
Прядінкиця, прядунка, пряду- 
. ха—лрядильпяца, прйха. 
Прядіння—прядееие. 
Прядка —1) прялка; 2) прадиль 
вида, пряха. 

Прядяо—прядешіе. 
П рядний—прядильний. 
Прядун, -на—прядильщик. 
Пряжанка—вареаед. 
Пряжений—жарений. Пряжене 
молокб—топленое молоко. 

Пряженя, -ні—япчнпда с му- 
кой п молоком. 



Прижити - Пуд 

Пряжити» -жу, см. Прягти* 
Пряльня» -ні—прядильная фаь- 
рика, мастерская. 

Прямець» -мця—прямая лпнил. 
Прямий—І) прямоіі; 2) настоя¬ 
ти іі. 

Прямісінький — прямехонькпи. 
Прямісінько,нар.-прямехонько. 
Прямо, пар.—прямо. 
Прямовйс, -са—отвес. 
Прямовисний—СТОЯЩИЙ прямо, 
отвееньійт- [ник*. 

Прямокутник,-ка—прямоуголь- 
Прямокутній —прямоугольньпі; 
Прямування — 1) направленні*; 

2) стремление. 
Прямувати, -мук»—1) пттп на¬ 

прям ик; 2) направляться; 3) 
клониться;* СЯ—направляться. 

Прямцем, мар. — і) напрямик. 
Прямцем поставити — поста¬ 
вить вертикально. Щоб тебе 
прямцем поставило—чтоб тс- 
бя столбняк хнатил (брань). 

Пряний—полосоватьій. 
Прянути,-ну—оросить, кинуть, 
брякнуть (на землю). 

Прясло — ласть плетвя между 
двумя кольями. 

Прясти» -ду, -деш — прясть. 
Прясти очима — втрать гла- 
вами, строить главки. 

Прятання—приборка, уборка. 
Прятати, -таю—1) прибирать, 
убирать; 2) погребать, хоро¬ 
нить 

Прятникр* ПрЯТННЦЯ—уборщик, 
у бор наша. 

Пряха—прядпльница, пряха. 
Псальма» -ми—1) псалом; 2) ду¬ 

ховная иесня. 
Псиний» песький — собачий. 
Псити» ПСЮ, ПСИШ—-хиреть. 
Пструг, * -га—форель. 
Пструглі, -ЛІВ—неснушки 
Псування—порча, 
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Псувати, псую — портять; -ся 
—-портиться. 

Псюрня, -ні, псярня, -ні — 
псарня. [пера. 

Псявіра, -ри—(браяп.) собачья 
Псякувати, -кую—ругать, по¬ 
носить (как собаку). 

Псяр» -ра—псарь. 
Псярство — отребье (нравств.). 
Псячий—собачин. 
Псяюха—(бранк.) собачья кровь 
Птаство—(соб.) птицьі 
ПтаськиЙ—птичий. 
Птах, -ха, птаха, -хи — нтица. 
Пташачий, пташиний—птичий. 
Пташина, пташка — птичка. П. 

божа—пчела. Іптицелов. 
Пташник» -ка—1) птичник; 2) 
Пташниця» -ці—птичпица. 
Пташня, -ні — птичпик, птичий 
двор. 

Публіка—1) стид, позор; 2] оо- 
зорньїй столб. На публіку 
сісти — стать к позор йому 
столбу. о) мужчина плн ясен- 
щина дурного поведений. 

Пуга, -ги—кнут. Як пугою по 
воді—как горохом об стену, 

Пугар, -ря— кружка, братви на 
Пугарчик» -ка—1) ум. от пугар; 

2) сторка. 
Пугати, -гаю — 1) (о филшіе) 

кричать; 2) подрижать крн- 
Пугач, -ча—фплин.(ку фплина 
Пугикати» -каю, пугикнути, 

-кну—филина:г, совах) кри¬ 
чать, крикнуть. 

Пуголовок, -вка, путолов(ат и- 
ця,-ці, пуголовач, -ча — го¬ 
ловастий. 

Путом, пар.—грозно, сердито. 
Дугу-пугу, мелсд.—1) крики фи- 

лива; 2) условньїй крик (у 
заоорождев). 

Пуд, -да—пуд. 
Пуд, -ДУ—страх, нспуг 

ГГуДИТИ- іТуСГ.Тії 

Пундик,-ка—І) лакомство, еля* 
дость; 2) род ппроясного, пе- 
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Пудити, -джу — 1) пугать; 2) 
гнать. [робка, яшпчек. 

Пудло, -ла, пуделко, -ка—ко-1 
Пудно, пар.—страшно. 
Пужално,-на, пужак, -ка, пу- 
желенце, -ця—кнутовище. 

Пужииа—1) иустое, легковес- 
ное зерпо; 2) недозрельїе 
зерна. 

Пужинуватий—(о зерне) пустой. 
Лужитися,-Жуся-“ЩЄТПНПТЬСЯ. 
Пузан, -на, пузань» -ня—брю- І 
хач. [сельди. 

Пузанбк, -нка — род мелкой 
Пузатий—брюхатьій. [тельньїй. 
Пузвеліікий—(о пальне) указа- | 
Пуздерко, -ка, пуздерок, -рка— і 
дорожшап погребец, шка¬ 
тулка. 

Пуздратий—брюхатий, толстьпі. 
Пуздро, -ра—1) мочевой су-1 
зьірь; 2) мошонка у ж а нот¬ 
них; В) погрєбец. 

Пуздря, -рі — прнт, нолдирь. 
Пузце, -ця—1) ум. от пузо; 

2) утолщенная часть веретена. 
Пука, -ки, пучка, -ки — конец 
пальца, пальцев (вместе). 

Пукавка, пукалка—хлопушка. 
ПуК&р, -ра—буккер (плуг). 
Пукас, -са —род рнбьі, горчак. 
Пукати, -каю, пукнути» -ну— 

1) стучать; 2) лопаться, лоп¬ 
нуть/ трескать, хлопнуть; 
-ся~лопаться, растрескивать- 
ся, растрескаться. 

Пукатий, пукяястий — 1) ви¬ 
пуклий; 2) роздувшийся. 

Пуком, вар — (а Пйбепни) бг^і- 
стро, подобно камню. 

Пулярес, -СЗ — бумазкник, ма¬ 
ленький портфель, портмоне, 
котелок. 

ПулькатнЙ—пучеглазиЙ. 
Пумкати, -каю — (а ляприках) 
квакать. 

ченья. 
Пунднкбвий—прпвикшии к ла- 

^омстшім, лаком ка. 
Пундючитися, -чуся — вазкнії- 

чать, петушпться. 
Пуночка—(и>п.) сосвовка. 
Пунтове, -вбго—земекпй сбор 

(па почтових лошадей). 
Пуп, -па—пуп. пупок. Крича¬ 
ти на пуп — кричать благим 
матом, 3 пупу, пупку—сьіа- 
мала. [пуповина. 

Пу ець, -пця-1) ум. отпуп; 2\ 
Пуповниче, -чого — болезнь 
пупка (у грудного ребенка). 

Пупорізка, пупорізна баба (пре- 
нсбр.)—иоптівальная бабка. 

Пупчик, -ка — 1) ум. от пуп; 
2) (доГ.) род у зо ра в вьішпвке 

Пуп’янок, -нка, пупінок, -нка 
1) бутон, почка; 2) завязі 
огурічних растений. З пу¬ 
п’янку—сьізмала. ( 

Пу рикати»-наю, пу[і] раути, -н^ 
—ньірять, нирнуть. 

Пуркнач, -ча—1) аирятель; 2) 
водолаз. 

Пурникоза, см. Пірнйкоза. 
, Пурняло—ночв. пастбяще овеи. 
Пурхати, -хаю, пурхнути, -ну — 

1 порхать, порхнуть. 
Пускати» -каю, пустити, пу¬ 
щу, -СТИШ—І) пускать, пу¬ 
стить, випустить, П. на по¬ 
жар—ежигать, езкечь. Бісики 
а. — кбквтничать, завлекать. 
Тумана п.— дурачпть, оома- 
ішвать Славу П* " распро¬ 
стра я ять молву, рас пускать 
дурньїв слухи. П. дорбгу 
давать, дать дорогу, пропу¬ 
стить. 2) когб—отпуекать, от- 
пустять, позволить; 3) КОГО, 
ло кого—впускать, впустить 
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4) що «спускать, попус¬ 
тить; -ся—і) пускаться, пу¬ 
ститься; 2) расти, вмрастл. 
о* (талько соє. в.) начатії, 
стать, начаться; 4) на що— 
итта* пойти, решиться на 
что; 5) чбгЛ—випускать ви¬ 
пустить из рук П. берега- і 
з а б р о сить все, опуститься. ; 
Духу пускається хто-непу і 
екает дух, умирает. 

Пустельний—пусти гтньїа. 
Пустельник, -ка — пустинник, 
отшедьнпк. 

ГТ^ ' ~ пустиня. [ность 
Пустизна—незасеяенная мест- 
Пустий—1) иустой; 2) глупий 
бессодержательний; 3) но- 
нужньїй, бесполезньїй. Пу- 
сте_ Зілля—сориал трава 

ПуСТИИНЯ, “ПНЯ — 1) цустьірь. 
пустить, 2) забротеннал 
усадьба 

Пустиня, -НІ - 1) пустиня 2) 
пустяк, мелочь. 

Пустів, -тія—шалун 
Пустісінький - пустехоаький. 
устіти, -тію, -сці—І) пуогвть: 
«і) пустовагь. 

Пустка— і) нежилой, опустев- 
шии дом; 2) иеойработашшіі 
участок земле; 3) опустев- 
шее место 

Пусто, нар, —1) пусто, нет не 
имеетея; 2) напрасно. П. 
говорити—говорить пустаки. 
II. йти, піти — а) по цусто- 
му Пропадать, продасть; б) 
плохо вести себа, не забо- 

ни 0 чеш- [создааие. 
Пустоолякз оустишка, аустое 
Пустов ота — опустевшее ио- 
селение, пустошь, 

Пустограк, *ка—пустобрех і 
Пустодомод, -яіка—не домовн- 
тьід чедоаск. 

Пустбта—1) шалость, прокази; 
• (соб.) шалуньї. 
Пустотливий, пустовлйвий - 

ПустотийВ“иі* рЄЗВМЙ- {зи иустотья, -Ні —шалость, прока- 
Пустошити, -шу—опі'стошать. 
Пустощі, -щей н -Щів—балов 

ство, шалости 
Пустуаати, -тую - 1) шалить 

резвиться, проказпть; 2) пу- 
стовать, бнть везатіятьгм. е " 

Пустун, -на—шалу Я. 
Путати, -таю—(о лошадях) на- 
девать путн. [дУет, 

Путеано, нар.~ хорошо, как слр- 
ПутерниЙ — сильньїй. мощвьій. 
путеря, -рі—сила, мощь. 
Путиа[«]ець, -в[м)ця — про- 
селочная дорога, 

—сосуд для молока. 
Лутлиця, -ці — ромень, КОТО- 

рьім орпвазшвают стремя. 
Путліцце нитки у бумажного 

змея, связаняьіе одним узлом 
Путній, путящий—1) заслужи 

вающий виймання; 2) дель- 
ньій; 3} иорядочвьііі. П-ні 
люди -порядочние люди. 

Путня—бочка. 
Путо, -та, мя. пута, р. пут — 

_1) путьі; 2) канда:ш. 
Путрити—1) (о диме) валить; 

і) пушить, ругать. 
Путря, -рі—кушанье из ячме¬ 

ня в сладкого квасу 
Пуття, -тя ■— толк, арок. Без 
пуття—без толку,Сезсмисла. 
До пуття—хорошо, иорядоч* 
но, как следует. Довести до 
пуття—а) що — хорошо за- 
кончить; б) кого—вивести в 
Ж,ЬА *ти~иУхь- (люди. 

гЙ!2г?’ "ХаЯ " чУЯвао» вУгало. Пухи[і]р, -ра — 1) волдьірь- 2) 
пуадрь; 3) мочевой дузирь. 

Пухиристий—су зцрчатьш. 

66) Пухкати—П 'ивушник 

ся; 2) медленно птти, ехать; Пухкати, -каю—пихтеть. 
Пухкий — І) (о хлебе, о земле) 
рьтшй, мяітшй; 2) мягкий, 
неясний. 

Пухлини, -Ків — сборкя на ру¬ 
каве я вороте рубахи. 

Пухлина, їіухлятина—опухоль. 
Пухнатий — 1) пушистий; 2) 
рихлий, мягкий; 3) сонний, 

П1уХ0ішй—пуховой. [жирний. 
Пуховиця, -ці—пуховик. 
Пухтелик, -ка—шашка. 
Пухтій, -ТІЯ и пухтя, -ті—-швр- 
ний, неповорегглпвїлй человек. 

Пух(пу)ти, -хну, -неш — пух¬ 
нуть. [стить. 

Пуцувати, -цую, -єш (гал.)—чи* , 
Пуць, межд.—бух! 
Пуцьверн[і]нок, -нка—1) неопе- 
ривяшйся птенес*, 2) малень¬ 
кий ребенок. (нуть. 

Пуцьнути, -ну — упасть, бух- 
Пучечвк, -чка— 1) ум. от пу¬ 

чок} 2) букетик* 1 
Пучка—1) конец пальца на ру¬ 

ко; 2) палед; 3) щепотка. 
Пучбк, -чка—пучок. 
Пушина—пушинка. 
Пущйти, -шу, -шиш—1)взрідх- 
лять; 2) делать полньш, ввду- 
вать; 3) (переносно) распекать, 
разносить, делать внговор: 
4) (перепосноі) бить. 

Пушка—1} жостянал илз дере- 
вяннад банка; 2) коробочка; 

. 3) см. Пучка» 
Пуща, -щі—дремучвй яво, лес- 
нан чаша. 

Пуща(д)ло, -ла ~ ланцет для 
пускання крови. 

Пуща льнкй —"мясопу стньїЙ^ 
Пущеная— заговеньї. 
Пхати, пхаю, пхаєш, пхнути, 

-хну — толхать, вталкивать, 
толжнуть; -СЯ—1) толкатьсн, 
протїшкиваться, протолкать- 

3) у що^—стрелиться к чему; 
добиваться чего. П. у пани 
—а) стараться сделаться ба- 
ріши; б) подраж&ть госпо¬ 
дам, барам. 

Пхе, межд.—фи. [ванне. 
Пхикання—хникавье, асхлипи- 
Пхйкати. -каю, пхинькати—(о 
рейенке) тихо плакать, всхли- 
пмвать, хннкать. 

Пхиць, меоюдш—'толк% 
Пхицьнути, -ну—толкнуть. 
Пху, межд.—тьфу! 
Пшеничина—отдельнов зерно, 

стебель пшеницн. 
Пшеничка—1) ум. от пшениця; 

2) маис, кукуруза; 3) узор 
в вшпивке. 

Пшеничини, -ка — тценкчаьш 
хлеб, пшевнчаше. [лома. 

Пшенйчниця — пшеничная со- 
Пшяк, -ку—1) шип, шипение. 
Вийшов п.—ничего не ВБІШЛО, 
не получилось. П. коваль- 
ський— орунда. 2) і межд.) пш! 

Пшикати, -каю, пішікнути, -кну 
—1) шидеть, зашипеть (о го- 
рячем жедезе, брошенаом в 
воду); 2) (только песов. в. о 
польети речи) унотреблять 
часто ввукй «пш». 

Пшінка—1) мапс; 2) кукуруза. 
Пшонина—1) отдельное зерво 

пшена; 2) іг/шаяьв нз пговна. 
Пшонб—пшеяо. 
П шоняни й —о ш єн ньШ. 
Пшоняний, -ка—блин из пшена. ^ 
П'явка—1) пьявка; 2) синяк от' 
удара (палкой или кну том); 
3) кровопийца; 4) железная 
скоба для прикрепления на¬ 
шивки в лодях (при плову, 
чей мельни це). 

! ГГявушннк, -ка — 1) сливняк 
болотний; 2) рак о вуї чка. 
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П’ЯДЬ, -ди—падь, мера ополо 
четгіерти аршина, 

П’яло мп’ялило, -ла—і) валки, 
на которшс р&зведшваюг ко- 
жя; 2) (лк.) п'яла —снаряд для 
растягиваниа кож. 

П’ЯЛЬЦІ « п'яльця, -Ще (множ.) 
-ПЯЛЬЦЬІ, 

П яненний—СИЛЬНО ПЬЯНЬГЙ і 

П яництво, п’янство-пьянство ; 
П янацюга, п’янйга - щ от і 

п ’яниця. 
П'яниця, -ці—1) цьяняца; 2) 
род в гри в карти, 

Г! ’янйчка—пьянчужка. 
Прямісінький—пьянехонький. 
П'яніти, «нпо—иьяяеть. 
П ямо, пар. — до-пьяна. Прий¬ 
шов п.-розп'яно — пришел 
дьянехонек. 

П'януватий “подвиппвшиії. 
П Я(й)чити —напиваться, пьян- 
отвовать, 

П’янвдга, "ГИ уьел. от п’яниця. 
П янюжка, ся. П’яничка. 
П ясти, пну, пнеш — палить, 

напвливать; -СЯ—1) на що— 
лезть взбираться, карабкать- 
са; г> силиться, наарягать 
сильї; 3) до чбго—етремпть- 

Г1 ’от/ добиваться чего. 
П ята, -ти—пята, пятка. 
П Я так, -ка — монета патико-і 
пеечная. 

П’ятаковий, п’яташний—стоіо- 
щп& пягак. 

П ят£ччя,-чя (соб.)—пятаки. 
ЯТДССЯТ, -Тіїіх — пятьдесят. 

П я і десятеро (соб.)—пятьдесят. І 
Л ятдесятий—пятидесятм й. 

ятдесятка—і) ассигнацня в 
ДЄНЄЖН. едпвпц; 2) (соб ) І 

ПОЛСОТН8. 1 
П ятерйк, -ка — 1) дать штук і 

(волов); 2) евени, которих 
на фунт идет пять; 3) мера 

лсидкости (водки), полвед' 
4) шлея с пятьго полосах' 
(Продольньїмя п попаречн- 
ми). г 

П’ятивідсотковий - пятипро 
центньїй. 

П ятиголбвнй—(о иеркеє) ПЯТ>І 
главьгЙ. 

П ЯТйдіййий—пятвдневкьій. 
п лтіщутнйк, -а-пятиуголььй■; 
П ятикутній — вятиурольна 

ІТ-7НЯ Зірка — 1ІЙТИКОВ8ЧЯД; 
звезда. 

О яткліток, -тка—дятвлетни^ 
мальяик. 

П ЯТИЛ1ТТЯ —дятилети е. 

I П ЯТНИіСЯЧНИЙ— ДЯТИмеСЯЧЕиІ'і 
П'ятиііа—пятая часть. 

Я ятнразовий—пятїткратдмв. 
П'ятястінник—дятигранник 
П'ятіяка—ум. от п'ятниця. 
П'ятірко —пятеро* 
П ятка 1) пятка; 2) кучка * 
пять сПОПОВ; 3) (о деньгах 
пятерка; 4) пятерка в кар. 
тах; б) (у пчел) ячейка матки, 
маточник; 6) задняя часті 
косьі; 7) враіцагощтгйся упог 
ворот, тоясо дзери; 8) упор 
ружейного приклада. 

П ятнадцятеро — (соб..\ пятнац* 
дать чвлов^К| щтук. 

П'ятшік, -ка—гнездо евжяего 
ковгца вереи, 

П гятниця—пятяица. 
П’ЯТНИЧНИЙ—ПЯТНИЧЕЬІЙ. 
П я ти у вати, -ную — 1) шажл- 
гать клеймо; 2) поридать, 
клейм пть. 

П'ятрини, -рин, п'ятра, -тер— 
1) (у іоржечников) полки нз 
яоторих ставится готовая по- 
суда; 2) полки, расположен 
етажамн (для книг, посудм) 

П'ятьр-тьох, - тьма—пять/ Піб- 
п ята четьіре с ПОЛОВИНОЙ« 
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р 
Раб, -ба—1) раб; 2) кроиостпой 

слуга, 
Рабат,-ту—процентная скидка. 
Рабин, -на—раввин. 
РабІвник, -Ка—грабитель. 
Рабство—*рабство 
Рабувати—грабить. 
Рабунок, -нку — І) грабеж, 2) 

грабительекая добьіча. 
Равер, -ра—колодезная лягуш- 
Равл, -ла—улитка. [ка. 
Равлик — 1) ум. от равл; 2) ко- 
жаньїе лапти. 

Раглик — (иасек.) жук-олень. 
Рагеля, -ЛІ—снаряд для ловлп 

раков, небольшой бредень. 
Рад, см. Радий, Рад би я знав— 
рад бьі я знать. 

Рада, -ди—1) сонет, помощь. 
Дати раду кому, чому — по- 
мочь кому, чему, справиться 
с чем, успеть в чем, устроить 
что Не дам собі ради — по 
знаю, что делать, теряю го¬ 
лову. На це немає ради—яи- 
чего но подолаєшь, 2) совет 
Рада Нарбдніх Комісарів— 
Совет Народних Комиссаров. 
3) совещание, собрание, сход¬ 
ка Раду радити — держать 
совет, совещашіе, Чбрна р,— 
(стар.) общее собравие всех 
казаков Судня р.—собравпе 
к&г&ков для суда над кем- 
гшбо. Гороб'яча р. — табун 
воробьев осевью. 4) порядок^ 
лад. Добирати ради — уста- 
навливать порядок. 

Ради, предл.—ради, для. 
Радий (З ЧОГО, ВІД чого, чому, 
на що) — рад, веселий, до- 
ВОЛЬНЬІЙ. 

Радити, -джу, -диш-1) кому 

що — совотовать, помогать; 
2) кого — советовать кому; 
3) рядить, судить, совето- 
в&ться, см. Рада о; 4 ^ чим рас- 
поряжаться чем; -ся (3 ким)— 
советоваться. Я йогф радив¬ 
ся—я брал у него совет. 

РадіКНЯ — советование, совет. 
Радіння — радованце, радость 
Радіого лоский —радиовещатель 

ний. [теяь. 
Радіопрсйлач — радиоотправп- 
Радіоприймач — радиопраєм 
Радісінький—радехоаек. [ник. 
Радісний—радостний, веселий. 
Радісно, нар.—радостно. 
РадІсть-радость, удовольствие. 
Радіти, -дію (чому, на що, від 

чого, 3 чого) — радоваться, 
веселиться (чему от чего). 

Радний, см. Радий. 
Рідний — І) советующий, подаю 
щий совет; 2) член совета. 

Радник -советник, член совета. 
Радніше, нар.—охотнее. [бьі. 
Радніший—готовий, готов, рад 
Радо, нар.—о радостью, охотно. 
Радощ, -щи, лш. радощі, -щ-в 

—радость 
Радувати, -дую —радовать 
Радувати (над чим) — совещать- 

ся, держать совет. . 
Радця, -ці, см. Радник* 
Радше, нар.—охотяее, скореє. 
Ражень, -жню — аодошвенньзй 

товар. . 
Раз, -зу—1) раз, 2) один; о) од- 
яаждш, одна раз; 4) случай. 
В такАму разі—в таком слу¬ 
хає Раз-разбм—одним один 
раз! Раз кбло разу—то-и-дело, 
без иромежуткоо. Раз-пб-риз, 
раз-иоз[проз|-раз — помдвут* 
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но. Однбго разу — однаждьі. 
в ід-р азу, до -разу, см. В ідьазу. 
Дордзу. В-раз, см. Враз. Раз- 
у-раз кажднй рав, «зжени- 
нутцо. Ні-раз — вопсе, ншсак 
Як-раз—как-раз, в пору. Раз 
ЩО—во-первьіх, прожде всего. 
азити, ~жу, -Зиіп—разить, по¬ 
ражать 

Разком, кар,—1) за 0диа раз: 
«) вместе. 

Разнощ, -щи _ всатина. Різна 
МЗНоіц—всякая воячипа. 
взовии -разовой, Р«вз ніукя 
мука, просеяввая скпозь ре- 
іпвто. Р. хліб—хлеб иа про- 
'■еянной сквозь решето муки. 

***«, -зка—1) уМ. от раз; 2) 
ЧОГО—ианизаввая нить ч.-вб.; І 
а) оорозда, след, черта. 

Разом, пар.—І) вдруг, 2) вмр- 
сте, 3) иногда; 4) сразу. 

Разуразний - беспрермввиа. 
беспрбстаяньїй. 

Раїяа—пирамидальвьій тополь. 
Раті, см. Раяти. 
ай, р. раю — і) рай, ятташе 
прародителей; 3)жхлище пра¬ 
ведних; 3) великолеоие; 4) 
очаетли вая ждань. 

гайдерево—сирень. 
Райдуга— раду га. 
Ра*1 снян Щ—па Зо ітий. 
Районування - районвроланио. 
Раикун, -на - житель Хотпи- 
ского уезда. 

Гайця, -ці — і} сове-гник; 2) 
член маги страта, 

Рак—рак. Спекти рака—покрас- 
неть от стида. Наловити ра- 
кїв—утонуть. Гиягчтка 

Раказка « ра:<£нл _ ^вссГа 
гаква 1) маоаяипда; 2) дерев. 
- акло, -ла босяк, (кубитка. 

К ЛЯЦЬКИ Й'-бо СЯДКИЙ. 
Раковннпя раковая скорлуоа. 

«6ч 

Р^КОМ, нар.-—на четвереньках» 
на корачках. 

Ракотидя—равдвоенное копито, 
Ракотячний—двухкопитниЙ. 
_акша,-ші—(пт.) сивоноронка 
Ралець, -льци — подарок, при- 

ношеняе Ори поздравленпй, 
вивите. Ходити на р,—итти 
с поздравлением а лодарком 

Ралити—пахать ралом. • [ЛОм. 
Ралнця — поле, вопаханное ра* 
Раліпкики раляч — идущий зе 
ралом. 

Ралянка, ралення, ралля—і) па 
хан де ралом- 3) поле, варьіХ’ 
ленное ралом. 

Рама—1) рама; 2) переплат у 
окна, рама; 3) зарубка. 

Рамад, -Ка, сл. Рубель. 
Рамаї, -ту и замітка, -тни — 
тряшса, стиралка. 

Рямев0—1) перекреотье креста, 
2) ореано, проходящее сквозь 
вал; 3) радиуо, соединяюіцид 
*фуг колеса с осью* 4) плело, 
р) РУка от лоїстя до плеча, 

і'ал-ик, -Ка-зарубка, см. Рама 3. 
‘‘З'яімка—рамка. 
Рамадстай-з зарубками. 
>а[я)мцІ и раГя1*.ця, -ців — Г 
рамка; 2) рама. 

Рам’я, -м’я (соб.)—рубисцо. 
Рангв, -ги—ранг. 
Ранговий—ранговий. 
Рандір, -рд, см. Орендар. 
Ранений—ранений. 
Ранець, -нця—ранеа. 
Ранити—раштгь. 
Рашсіиько, ранесенько, нар.— 
ранехояько, раненько. 

"ан^ш, пар. (від чого, за що 
ВІЖ що)—раяьше. 

РаТ>!ПШЙ—более ранена. 
Ранішній и р&нк^знй—утрен 
Райком^ пар.—утром. [ний 
Ранку ват- проводить утро 
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Ранній, -ня, -»нє—раяний. 
Рання, -ння—рань. 
Рано в вираж,: 3 рана до пізна— 

с утра до иочи. Сидів до р«— 
сидея до утра. 

Рано, нар.—1) рано;‘2) утром. Ра¬ 
но-пораненьку, рано-ранень¬ 
ко, рано-вранці—-рано утром. 
Завтра рано — завтра утром. 

Ранок, -нку—утро. Що-ранку■- 
каждоо утро,- 

Рантило, -ла—раатовое шило. 
Рантовий—на ранту. 
Рантовйло—равтовое колеси ко. 
Рантух—і) белнй тонкий нла- 

ток, покривало; 2) товкая бу- 
мажная ткань; 3) юбка су¬ 
конная; 4) мешок. 

Рантуховий—из тоекой бумаж- 
пой ткане. 

Рапавий—шероховатнй, жест - 
кий. [ро стель. 

Рапік, *ка, рапач, »ч£—(лт.) ко- 
Рапотати, -почу, -тйш - трясти. 

перем ешп ват ь. [запни Й. 
Раптовий—пеожиданиьш, вае- 
раптбво, нар. — впезап но, неожи < 
давно. 

Раптом, нар.—внезално, вдруг. 
РапуТТЯ — хлам, старий лом. 
Раріг, -рога—балабан (порода 

ястребов). Дивиться як на 
рарога—емотрпт как на ди¬ 
ковину. 

Рата—1) ерок платежа; 2) часть 
плати (арендвой и пр.), при- 
ходящаяся на данийй ерок. 
Ратами виплачувати — улла- 
чивать по ластам, частими. 
Дається на рати — даетея в 
рассрочку. Суха р^ареядвая 
плата в неурожайяьій год. 

Ратай, -тая—пахарь. 
Ратиця, см. Ракотиця. 
Ратище, ратевйще — древко 

копья. копье. 

Ранпіл Рачки 
-г.Г—-Г-ГГ, ■ .ЦдГ* 

Ратман, -на—член маги страта* 
Рату ати, см. Рятувати. 
Ратуша, -ші г* ратуш, -шу — 
Л) городвкая дума, магнетрат, 
ратушр; 2) сельсков правле- 
ниє;* . [завод. 

Рафінарня, -ні — рафин&дішіі 
Р аха тися—трогаться. 
Рахкати—квакать. 
Рахман — 1) житель обители 

блаженних; 2) нищий. 
Рахманний — блаженний, мир- 
Рахмйстер^тра—ечетчяк. [ньііі. 
Рахта—второц день храмового 
праздпика. 

Рахуба—1) ечет, отчет, рассчет. 
Рахуби не дам — а) не могу 
ечесть; б) ничего не могу 
поделать. 2) рассчет, сообра- 
жение; 3) возня, хлопоти. 
Нащо мені та р. — к чему 
м не таксо ДЄЛО. 

Рахувати—1) считать, рассчн- 
тивать, вичислять; 2) на що^- 
рассчятнвать на что; 3) взве- 

\ шивать, обдумивать; -ся, 
-хуюся, -хуєшся — счптать- 
ся, сводить ечета. 

Рахунцбвий—счетвьій. 
Рахунок,-нку—1)счет, рассчет. 
Під рахунком бути — бить 
счптааннм. Здавати р.—да¬ 
вать отчет. На р. жінок—по 
адресу (наечет) жвшщш. 2) 
(арифм.) счисленпе. , 

РацІЯ, -ЦІЇ—1) основашзе, при¬ 
чина, по вод; 2) смисл, рас¬ 
счет. Нема рації — аезачем, 
нот смисле. 3) приветстьеіг- 
ная реч в, поздравление. 

Рачачий—рачий, раковий. 
Рачити, -чу, -чиш — благово¬ 
лить, изволпть. Рач—•цзволі, 
(едеяать' что-иб.). (веті.. 

Рач іти, -чію — краснеть, розо- 
Рачгги. юр. — иа четвереньках. 



Рачкуватн(ся) Ремгаї и 
000 

Рачкувати(ся), -куи>(ся)   11ОЛ- 
зать па четверепьках. 

Рачбк? -чка—креветка. 

Рашкуль и рашпиль, -ля — на- 
пильник с крупними наре- 

Раштра—транспарант, [вами. 
Раювання — роскошествование. 
райское блаженство. [вать. 

- " ^ раюю — блаженство- 
]*аяти (кому що) — советовать; 

■ся (з ким)—еоветоваться с 
кем. 

Рвати ]) рвать, разрьгвать. 
Рвати бики—надриваться от 
смеха. 2) рвать, сривать; 3; 
(о собаіїе) кусать; 4) терзать! 

Рва[у і1*кий—1) легко рвуіцийся; 
2\ ііорілвистиіі. 

Рвонути—рвану ть. 
Рвоти, -тів—рвота, 
Рджок,-ка— (зоо4.) землероііка. 
Рдитися, рджуся, р дише я — (о 
живошньїх) гирлчнться. 

Реальність, -пости — ]) реаль¬ 
ності,; 2) недвиж. имугцестно. 

Реберце, -ця—ребрьішко. 
Ребріт-І) ребро; 2) бон гори, 
об]шва, скали. 

Ре бряс Т И Й — Р 0 ори СТІ4 Й. 

Рев, -ву—рев. 
Рева, -ви—плакса. 
Реваш, -ша — ечет зарубками 
удол, поштучний работьі. 

Реверенда, -ди —ряса. 
Ревище—сильний рев. 
Реві[и|дуватн, -душ — ревизо- 

вать, осматрнвать. 
Реві| н]ЗІЯ—1) ревизия; 2) народ¬ 

ная перепись; 3) пересмотр. 
Ревіння—]>ев, мичанпе. 
Ревіти, -ву, -веш, смш Ревти* 
Ревнивий — 1) плаксивьііі; 2) 
крикливий, ревущий. 

Ревне, ревно, пар.—І) горест-і 
но. горько, жалосте о; 2/ не- 
кренно, сердечно, ножно. * 

І І ЄГ.,ИВИЙ‘^реВНИШііЙ> іірндир- 
, ч и вий. 1 
г Ревний —І) горькнй, горестньїіі; 

2) искренний. задушевний, 
трогательньш; Зї ревнивий. 

: Ревницї, -ниць— ренность. 
Ревнувати—ревновать. {крик 
Ревнява, -ви—і) рев; 2) шум! 
Ревти, -ву—1) реветь; 2) міл- 
чать; 3) орать; 4) (о колоколе) 
сильно звонить; б) (о ш/іи~ 

, ках) грохотять; (5) (о земле) 
гудеть. 

РегІмент, -ту—управлена в. 
Регіт, -готу—хохот. 
Регітня, -НІ, реготання —хохот. 
Регота[і]ти(ся), -чу(ся), -чеш- 

<ся)—П хохотать, смеяться. 
Р» 3 Кого—смеяться над кем. 

і 2] ржать; о) (о еьіче) кричать. 
Реготи, -тів, реготіння—хохот. 

— смешливий, хо- 
Ре гул а устав. (хотливьш. 
Р еі у л я тбр н и й —регул пру 10 ЩИ іі. 
Регулювання — регулироиание. 
Редька— редиска, редька. 
Реєстр, -ру — реєстр, список. 
Реєстровий-реєстровий, заЛі- 

І санний в реєстре. [дьлчок. 
Рес[іе|нт, -та — І) регент,* 2) 
І еж, -Жа—* крило риболовной 

[ходчивьій. 
Резолютний—рещительний, на- 
Рейвах, -ху —- суматоха, 5ес- 
Реика, «ки—рельс, [порядок. 
Рейкарня — рельсопрокатннй 
Рейковий—рельсовий. [завод. 
Реймент, -ту—І) полк, отряд; 

2) начальствование. 
Рейментар, -ря—воєначальник. 
командую щи й. 

Рейтар, -ра — конньш солдат* 
Рекрут — рекрут, новобранец. 
Реля, -лі—1)качель; 2) см. Ліра, 
Реманент, *-нту—мнвептарь. 
Ремгати, -мжу, -жещ—шептать* 

і 
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Ременар, -ря—шорник, 
Рем няний — ремневий. 
Ремеслб — І) ремесло; 2) (соб.) 
инструментьі. [словник. 

Рсмесніій—ремесленннй, реме- 
Ремеснйцький, ремесничий — 

ремесл енний. 
Ремество —ремесло 
Рем єству в іти “ рем осле н н п чать. 
Ремиґати—1) (ожмотних) же- 

вать жвачку; 2) єсть, жрать. 
Ремінець, -нця, ремінчик—ре- 
мешок. 

Ремінний —1) ременннй; 2) ко 
жаннй. [пояс вдвоє. 

Ремінник — широкий кожапьш 
Реміння (соо.)—ремни. 
Ремінь—І) р. -мня и -меня— 
ремень; 2) широкий кожа- 
шлй пояс; 3) р9 -меню —ко яса 
вьіделанная, сапожньїй товар. 

Ремісник, -ка — ремесленитік. 
Ремство — цеудоВОЯЬСТВИЄ, на- 

рекание, роп от, п речей чия 
Ремствувати, -вую (на кйго, 

на що)—роатать, жаяоватьс^, 
обпжаться, бьіть недоволь* 
ньім. [рейнвейн. 

9єн с ьке, - ко г о — ре и не ков. вп но, 
Реньґорт, -та—иодпруга* 
Репавка—сорт динь* 
Репанець, -нця, репаник, -ка 
и репанка, -ки—треевувшай 
плод, хлеб. 

Репаний — 1) корявий, потре- 
екав шлися; 2) простой, гру¬ 
бий, иеотесаннмй. 

Репарація — носстановление 
і разрушевного). 

Репати(ся), -паю(ся), -еш ел) 
—трескаться, лопаться. 

Репет, -пету и репетування — 
крик, вопль. [орать. 

Репетувати— кричать, вопить, 
Репетя—1) плакса; 2) некраси¬ 

вая. вялая жешцина. 

Ременар — Гешт 

Ре[и]пиця—1) основанпе хвоста 
поз по но ч них жпвотшлх; 2) 
колсаний наконечпнк цепа. 

Репіжити — сильно колотить 
Репнути—І) треснуть, растре- 

скаться, лопнуть: ,2) о сплой 
у Насть. [толь. 

Репрезентант, -та—предстапи- 
Рспту[ю]х* -ха—1) сумка дл; 

опса; 2) мешок из веретшт 
для сена; 3) толстьіп неп о 
воротлвішЙ человек. 

Реп’ях, -ха—репеїіниь. , 
Ретельний — аккуратпьш.* тм 

ний, ста рате льньїй. 
Ретйтися, речуся, -тишея 

биться, бороться. 
Р етор ика — 1) р м то р п ка: 2) у ч о б 
шік риторики; 3) иятий класе 
семпяарип. 

Ретязь, -зя—цепь, цепом ка. 
Речення—фраза, првдлозкешіе. 
Речи, -чу, -чеш, см. Ректи, 
Речівнйк, -ка—нмя су- 
ществительвое. 

Речінець, -нця—ерок. 
Речник — 1) оратор, внтпя; 2) 

нредставитель, ходатай. 
Речовина, -ни—вещество. 
Речовинний— вещеотввчнмй. 
Рещетйл(і8)ка — шапка-решг 

ти ловка. [тпть. 
Решетити, -шечу,-тиш—реше- 
Решетищс, -ща—обо^ в рс- 
шоте. 

Рсшетняк, -ка—порода грнбоо. 
Решето—І) решето. Попа вр-ті 

возити — лгать на пс по веди, 
2) тамбурин. 

Решету вати, ем. Решетити. . 
Решітка—решетка. 
Решт, -ту ^ решта, -ти—І 

оетаток, оста:іьное. До-решти 
—в коней, совершешю. . 2) 
сдача. Дав дві копійки решт і 
—дал две кодейкп сдачп. 



Неііітуваиня—-Гинути 

Рештування, см. Риштування. 
Ржа, р, ржі—ржавчина (на желе* 
зе, воде). Ржа вхопилася 
(чого)—пристала ржавчина к 
чему, начало ржаветь. 

і’жавець. «вця—ржавое болото, 
ржавая река. 

Ржавіти—ржаветь. 
Ржання—ржание. 
Ржати, ржу, ржеш —ржать. 
Рибак»-кап рибалка, -ки—І) 

рибак; 2) (птпца) риболов. 
Рибалити, -лю, -лиш, рибзлчи- 
ти, -лчу—рибачить. 

Рибальня — і) место рьіСной 
ловле; 2) рибньти завод. 

Рибальство, рибарство — рибо¬ 
ловство. 

Рнбас, -са—продаьец риби. і 

Рибаха — рьібн, большая рьаіа. 
Рибацтво — 1) риболовство; 2> 

(соб.) рьабакл 
Рибина-одна рьіба, [ний рибой. 
Рибний—1) рибний; 2( обиль- 
Рибник — 1) рибний садок, 2) 

сарай для сопки рьхбш; 3) рьі- 
болродавец. [рибно. 

Рибно, нар,—обпльно рьібоіі. 
Р и бо їд—черви а аист. 
Риболбв, риболовець, риболов- 
ник, см. Рибак 1. [риба. 

Рнб я, -яти — рибка, молодая 
Риб'ЯНИЙ V рИб'яЧНЙ — рмбий. 
Ригати, ригнути, -ну, -кеш —і 

1) отрьігивать, отригЕгуть; 2) 
бдевать, рвать, вирвать; 3} , 
пзригать, взрьігпуть. 

Р игачка—рвота. 
Риги,-гів—1) рцданп©^2)рвота. 
Р кговнна—блевога. 

•Рятувати, -гую, -€ш—метаться, 
бесиоваться с ревом. 

Риті, -лІв—перекладини меж 
столбамл (в постройке). 

Рягуватн, * гую — писать кара-1 
куаямл. І 

! Ридати, -даю—ридать, 
і Ридван, -на—ридван, колимага. 
Риж, -жу—рис. 

І її " І —поле, где біля рьіжеіі. 
Рижієвий—приготовленими ЇГ> 
Рижій, -жік»—рілжен. [рнлсея, 
Рижіти, см. Рудіти* 
Рижок, -жка—гриб-рижик; 
Риза—риза, одежда священно- 
Рйззя—лохмотья. [служите леї і. 
Р изикувати—рлсковать. 
Ризі, -зей — жолоб ДЛЯ СЛу- 

сканпя с гори срублеванх 
деровьев/ 

РЙЗНИК — 1) ризнпчий, хранп- 
тель рпзвици; 2) духовнміі 

Р изниця * р п зни ца. [ Н ортно :і. 
Рийка—иавозньїй жук. 
Ріш, -ку—1) рмчанне; 2) рев. 
Рикало — і) горлань; 2) карти¬ 

нній челозек* 
Рикання — і) рьїкание; 2) рев. 
Рикати, рикнути, -ну, -непі— 

І) ричать, рикнуть; 2) реветь. 
зареветь; 3) грозно кричать. 

Римар, -ря—шбрник. 
Римарство — шорничеотво. 
Римарчук, -ка—1) сьш шорни¬ 

ка; 2) прдмастерье у шорника. 
Римарювати—шорничать. 
Ринва — 1) водосточная труба. 
З дощу та під ринву—изог- 
ня да в пояьшя. 2) жолоб. 
Ялйва р.—жолоб для спуска 
липшей води* 12) неряха. 

Ринда,-ди, риндя, - ді —1)свнпья; 
Ряндзак, -ка—желудок. 
Рйндзка — сьічуг. 
Риндзл—телячий желудок. 
Рин ка—каструльки. 
Риновка—1) ум. от ринва, 2. 

вазон, цвето'шьій горшок. 
Рй^ок, ^-нку—ривок. 
Ринута, -ну, ринути, -ну — і) 

сильно течь, хлинуть; 2) вл- 
ллть.повадіїть голпоіі* массой. 

Р н н я в и й струп її ст и й, ш ел у д и - 
вмй [мешки. 

Ринь, -ни—гравиіі, речпме кз- 
РііньиВКа—горниіі ключ 
Рип, -пу—-скрпд. 
Рип, межд.—скрип 
Рила, -пи—І) промов на, ршт- 

вина, 2) берег раки; 3) об¬ 
рив на берегу 

Рипати —скрипеть, -ся—часто 
отворать двери Ти туди й 
не рипайся—ти туда п гла.і 
не .кзсісй 

Рипи гатися — (презр.) ползать 
Рйлиця—кожаная связь в цепе 
Рипіти, -плю, -лиш, рипнути — 
скрппеть, скрипнуть 

Рііп кати —поскрипи вать 
Рипливий —скрипучий. 
Риїтотня—скрип ПОСТОЯННЬІЙ 
Риса—1) черта, 2) лиция; 3) бо- 
розда покоса. 

Риска и рисочкаот риса ; 
2) черточка. тире, дефи< 
Риски бити — аропаднвать 
свеклу бороздами, полосами. 

Рискаліша — рукоятка заступа 
Рискаль, -ЛЯ—заступ. 
Рисовник, -ка—чертежввк 
Рисбвня, -ні—чертежпая 
Рйстю, ристяпкім, тр,— рисью 
Ристь, -ти—рись. В собачу р. 
бігти—бистро побежать і 

Рисування—черчение | 
Рисувати—чертить. 
Рисунок, -нка—чертеж 
Рись, -си—(зоол.) рись. 
Рити, рию — 1) рить, копать, ! 

2) на кбго — подкапиваться 
под кого, строять козна. 

Рвтина, ритоеина —гравюра. 
Ритовник, -ка—гравер, резчпк | 

на меди, стала. [скал 
?нтовня — граверван мастер 
Ритувати, -тую,-єш—гравиро 

вать, резать на меди 

Рйхва — железное кольцо, же- 
лезнмй обруч. 

Рихт, нар,—пунктуально,точно, 
считанно Вже як-разр.—уже 
в меру, сколько следует. 

Рихта, -ти—срибьіль, доход. 
Рііхтик, мар.— совершенио, точь- 

в-точь. 
Рихтувати, -тую, -єш—1) про- 

чпт^, готовить; 2) наводить, 
направлять, целить. снаря- 
жать; -СЯ,-туюся(до ЧОГО)— 
сваршкаться, готовиться4 

Рицар, -ря, см. Лицар. 
Рйчка — коровввца. скот ница 
Ричківня, ричкбвня—І) аомо- 
щение для доййого скота; 2; 
аомещеаяе для молочнтлх 
ародуктов [скота. 

Ришляк, -ка — рога молодого 
Риштак, -ка — 1) кавава для 

стока водьі, 2) си. Ринва 2. 
Риштувальник — креп нл и ти к 
Ришту[о]вання— І) леса; 2) іш 

стройка лесов 
Риштувати, -тую — і) устраи 

вать песа, 2) см: Рихтувати 2. 
Риштунок, -нку— вооружеяпо, 
досоехп (2) канал 

Рів, р. рбву, мн, рови—1) рол. 
Рівень, -вня п -веня—уровень. 
Рівець, -вця—ровик, канавка. 
Рівна[я]ння—1) (матім.) урап- 

невяе; 2) раваение. [нение. 
Рівнення—1) раваение; 2) ураь- 
РіВНИЙ—1) роввий, гладкий; 

2) ровний, прямой, 3)3чим, 
З ким, кому, чому—равний. 
одиваковнй. [место 

Рівнина—І) равнина, 2) ровио•? 
Рівнісінький—соверщенно глал 
кий, прямой, раваьій, одапа 
КОВКІЙ. 

Рівнісінько, нар.—совершеапо 
гладко, прямо, исправно. 

Рівність, -ности—равепство. 



Рівно, «і//?.— 1) ровно, гладко; 
2) ровно, прямо; 3) равно, 
одипаково. 

Рівнобіжний—лараллельньїй. 
ГЧвнобіжник — параллелограм 
Рівнобічний— равностороннп Й 
Рівновага — равиовесяе. 
Рівновагий — уравновешеняьій 
Рісновагивий— І) равповосішії; 

2) рив незначущий 
Ріііноважити—уравновошнвать 

"СЯ моряться силами. 
Рівноважний, см. РІвноваговнй. 
• ’ І в но вартісний — равноцетшіі. 
Ріп подальшій равеоотстоящии, 
Рівнолс нник—екватор. 
Рівнозначний — одиозначащий, 

рашіозначннй, равносильньїй 
Рівнокутній — равноугольньїй 
Рівноправний— равнопраивьі іі 
Рівноправність — рівноправне 
Пвнораменкий — равнобедрен- 

яьп'т, рявноплечий. 
Рівноцінний—раввоценвий. 
Г'І 9 — одновременньж 
Рівня, -ні (кому) — пара, рав- 
ш.їй положением, состояпием. 
характером. 

Рівнява, см. Рівнина. 
Рівняльний — уравнительньіи 

(валрм налог, сбор). 
і «вняти 1) делать ровпьім, 

гладким, равпять, виравпн- 
вать; 2) шо до чого, до кого— 
сравнивать, прлр&внивать; 3) 
КОГО з КИМ—долать равньїм. 
-СЯ^—равняться, уподобдять- 
ся, сравнпваться* 

Рівчак, -ка—і) ум. от рів; 2)ру- 
чей; 3| жолобок, углубление 

івчастий—жолобчастий, 
і іг—1) род. рога, мн. роги,»ІВ'— 

рог. Втяти, збити, притерти і 
рбгн ебить спесь Рбгом ви¬ 
лізти—боком вийти Де ко¬ 
зам рбги правлять — куда 
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(гд**) Макар телят пе гоаяд. 
-) кончик полумесяда; 3) р. 
рбгу, МН. роги, -гів— в ару ж- 
ішй утол предмета (стола, 
платна, улпдш). Капелшх на 
три роги—треуголка. 4) мис; 
Ь) лапа у якоря; 6) {мул.) 
рог, рожок. 

Рід, р. роду — 1) род; 2) род- 
ственникіт, фамилпя; 3) род, 
гтлемя; 4) ироисхождепие; 5> 
порода; 6) сорт. 

Рідина—жидкость. 
Р і ДКИй І ) редІ<II й, нв гу стой. 
Чай р.—слабий, жидкий чай. 
2) жпдкий; 3) ред кий, вела- 

.стий. [лесоКі 
Р і дно дубина—редкн й ду бовьі й 
Рідкий — І) родаой, родимий. 
Р- край—родигіа. 2) ридной, 
собственний Рідними пле¬ 
чима ношу —на своих (соб- 
ствеяних) плечах ношу. 

Рідня»-! родня, родственники 
Рідняк, -ка—родственлик. 
Р і дога—жи ж и їх а. 
Рідшати, -шаю—редеть 
Рїжджа, ріща—хворост 
Ріжемня—семя мужеков. 
Ріжечок, -чка—1) ум. от ріг, *2) 

род вишивки. 
Ріжкатий-—угластнй. 
Ріжок, -жка—1) ум. от ріг; 2) 

род прически; 3) (.V».) слад- 
кие рожки (стручк. расте- 
няе), 4) споринья; 5) рожоп 
(в ввлах). 

Рі[н| за—1) участки поля в З, 0 
моргом; 2) стопа (бумаги). 

Різак» -ка —1) резед (зуб); 2) 
резак, большой яож (вообіце); 
3) вож в разнмх машлвах; 

круппозернистий брус; 5) 
короткая серпообразвая коса; 
6) е.к Різачка; 7) кирцкч ес* 
напояя 

Рііалка—Різьбярство (НІ 

Різалка—резалка (маш іша). 
Різальний — (о ноже, маните) 

резальїшй, для разрезива- 
Різанець, -нця—євнух. [пня 
Різанина—резня. 
різаика— 1) ерезок, полови па 
бочка; 2) давша. 

Різання—резка, резаиье 
Різати, -жу—1) резать; 2) еро- 

зать; -ся — 1) резаться; 2) 
пробиваться (по омегу, напр.); 
3) (о зубах) прор взивать ся 

Різачка — 1) резь в животе; 2) 
понос. 

Різбар, -рн — резчик, ваятель, 
скульптор. [ниє. 

РіЗблення — реаьба, вирезьіва- 
Різвий — бойки й, проворний, 
скорий, нриткіпі, розвий 

Р іздвб*- рожд єство. 
Різдвяний, різдвянський—рож- 
дественскпй. Різдвяні свята 
—рождсство» роледественские 
праздшіин. 

Різець, -зц>і — 1) елі. Різак 1, 
2; 2) стамеска; 3) вож с кри¬ 
вим дезїшем; 4) реаец дня 
иодрезкн сотов. 

Різзя — отру б л пише веточкі*. 
Різка—1) ветка тонкая, прут; 

2) розга; о) рубленая соло¬ 
ма для скота; 4) мера землн 
(27-і 5) складка, сгіти, 
оборка, моргднна. 

Різкий—1) острий, хорошо ро¬ 
жу щпй; 2) розкий, пронзи- 
тельний; 3) жестквй. 

Різнація, ЦІЇ—1) раз’единепме, 
разноголоенца, разброд; 2) 
раз ница. 

Р із[ж]ннй -1) рази ьі іі. раадв ч ни и, 
всякий; 2) разний, различ- 
ний, веодинаковий. 

Різник» -ка—1) мясник; 2)тор- 
говец мисом, [гоьца мисом 

Різниківна—додь мисника, тор- 

Різникуватн, різнияити—бить 
мяс ни ким, заниматься про¬ 
даж ей мяоа 

Різнити, -ню, -ниш — і) з ким— 
но бить в согласпк с кем, 
чом, отделаїь от чого, итти 
врозь; 2) раз пить, фальши¬ 
вить (в пении, оркестре); 3) 
(о ружье) рассьшать, расбра- 
сивать (заряд); -ся—1) разн- 
ствовать, различаться; 2) от- 
деляться, раСХОДИТЬСЯ, рас- 
ставаться (бойня 

РІЗНИЦЯ—1) раз ница: 2) ското- 
Різницький, різнячий— мяснн- 

чий 
РіЗ/Ш, нар. — 1) различно, ие- 

оди паково; 2) отдельно; 3) 
врозь, в разньїе сторони. 
Три дорбги р. — три дороги 
расходятся (врозь)# 

Різнобарвність—пестрі>та, кра¬ 
со чи ость. 

Різноколірний, різнокольоро¬ 
вий, рІЗНОбірв(Н)ИЙ—разио* 
цветньїй. 

Різноманітний—разнообралньпі. 
РІЗномасткий, різномас:т{ний, 

см. Різноколірний. 
Різнути — 1) резнуть; 2) уда¬ 

рить, хватить. 
Різня» -ні—1) бойня; 2) у боа. 
РІ30ВШ1Н, *вйн, різовйішя (соб.) 

— ОППЛКП, 
Різонути, -ну, -неш—1) С сп¬ 
лой резвуть; 2) сильно хва¬ 
тить, ударить. 

Різочка—1) ум. от різка, 2) че¬ 
репок, привой. | ник. 

Різун, -на—гол о ворса, разбой- 
Різь, -зи — 3) резь; 2) реаьба; 

3) опилкп. [бота. 
Різьба, -би—реаьба, резная ра- 
Різьбяр» -ра, см. РІзбар. 
різьбярство—искусство резчя- 

ка, скульптура. 

* 
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Рій^ р. роя—рой. 
РІйба—(о пчелах) роеяве 
Рік, р. ріку—год. Ріку 20-го- 

в 20-м году. Ріку божого— 
в дето от рождения хри¬ 
стова. Що-року — ежегодно» 
каясдьіЙ год. До ріку — за 
год, через ГОД. 

Ріка, шн. -ку—регсг. 
Рілля—всдахапное поле, пашня. 
Рільник, -ка — земледелец. хле-. 

боиашец. [боваш єство. 
Рільництво — земледеяие, хле* і 
Рінець, <-нця — аьірец (огида).; 
Рінник—{пт.) ояяпка, врдяной 

воробей, 
Рін уваги и — пере медіанний с , 
крупним песком, граваем 

Рінявий, ріняний—уснпанньїй 
крупним песком. граваем. 11 

Рінь, -ни, рікяк, -ка—крупний і 
.песок, гравий. і 

Ріпа 1) репа: 2) картофель. 
Ршак, -ка—рапс. 
Гіпачнння—стебла ранса 
її * у СМ, Репидя. [рьі. 
Ріпка—1) ум. от ріпа; 2) род иг- 
Ршііик (тл.)^-нефтаной рабоТ- 
Ріп як, -ка—рввейяик. [ник. 
Ріса—сборка в юбке. 
Ріска—капля, росянка і ріски 

в роті не мав— мавовой ро¬ 
синки во рту це било. 

Ріст, р, росту—1) рост; 2) иро- 
иентаьіе деньги, лихва, (ми. 

Рісувати—скаадмвать скдадка- 
Ріт, р. рота, ми. роти—і) рот; 

(* сосрде) отверстае. 
Гіч, р. речи—І) речь, слово, раз-, 

говор. Відняло р,—отвяло 
язик. Зняти р.—иачать гово¬ 
рить, заговорять. 2) дело 
не в ті» річ^-ае в „і 
До-речи—кохати, дельно Не 
Від (од Тієї) речи- „в про” 
З якої речи—с накой, статл. 

* 

Звичайна річ—дело обьпвои 
о) веідь, предмет. 

Річаний—речной. 
Річище, -ща, рїчисько—русло 

прежнее русло рекп. 
Річка—река, речка. 
Річковий—речной. 
Річний—годовой. 
Річниця—годовщп па. 
Річно, нар,—В ГОД. Рік-річно- 

год в год [льш, однодеток 
Річняк і -ка —(о скоте) годова- 
Рішати, рішити —і) що —ре. 
шать, решпть; 2) про що— 
разрешать, разрешнть воігрос 
о чем. Рішають про нашу 
долю—расцоряжаются нашей 
судьбой. -ся—решатьея. ре- 
шиться. Ума р. —содти с ума. 
Душі р» — погорять лсизнь 

Ріши[е]нець, -нця—І) решенпе. 
определение, приговор; 2)ко- 

Рішучий—решительйнй. [аец. 
Рііца, -щі—валежішк, хворосі 
Ртяти, рію—1) (о пчелах) ропть* 

ся; реять. 
Роб, -ба—І) (стар.) работвик; 

'-) неволь вик, арестант; 3) об¬ 
раз, соособ, манбр. Робити, 
ХОДИТИ ЯКИМ, ЧИІ1Ч рббом— 
двлить какіїм-яобо образом, 
едоообом, манером, делать 

1 об чьемулзвбо способу, об- 
Р^зу- Ходити правим, лихим 
рббом—действовать справед¬ 
ливо, дурно. Якіім робо*' 
(воуїрос)—каким образом. 

Робацтво (соб.)—черви.' 
Робйна—рябіша. 
Робити, -блю, гбиш—3) делать 
Це ВІЧбГО не робить—зто ні: • 
чего не соотавдает (не зна- 
’ілт). 2) раоотать; 3) досту¬ 
пать. Своїм рбзумом р,-до¬ 
лать по-своему. р* ЗОЛ 10 — 
исоолаать жедащго. 4) (о зла- 
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ках) давать урожай. Хліб ро¬ 
бити — обрабатьівать землю 
Р. як хтось—подражать ко¬ 
му -ся — 1) долаться; 2) 
долаться, про походить, бьі- 
вать; 3) изображать что-наб. 
из себя, делаться. 

Робітлйвий, робітний—1) тру- 
аолюбивьіи, работящпй; 2) 
рабочий, для работьі (одежда, 
напр.). [бочий. 

Робітник, иін. *кй—работнпк, ра- 
РобіТНЙЧИЙ — рабо чин (относя* 
щийса крабочему). -чо-селян- 
ський—рабоче-крестьяііский. 

Робітниця—работніща, 
Робітня—мастерская. 
Роблений—1) деланішй; 2) ис- 
кусственаьій; 3) бьівшпй в 
раоотс, дстощенньїй рабоТой. 
р-лені руки — натру жеаьіе 
руки. Р-ие молоко—сшітое 
молоко. 1ган* 

Рбблениця—яасьшная гора, кур- 
Роббта—1) работа, труд, дело, 

заиятие. ВІД роботи—едельно. 
2) изделие, произведенпе, ра* 

Роботйзна—барщипа. (бота. 
Роботяга, роботяй, -тяя—тру- 
же ник, работпик. 

Роботящий—работящий, трудо¬ 
любивий. 

Робочий, робучий—І) рабочий; 
2) трудолюбпвьій. 

Ровець, -вця—кававка. 
Рівта (іал.) — отряд войска. 
Рогаль, -ля—1) жук-рогач; 2) 

вол с большими рогами. 
Рогатизна (соб.)—рогатий сегот. 
Рогатий— 1) рогатий; 2) угло* 

ватий, с углама (варужв.). 
Рогатина—1) рогатина; 2) род 

кп вжала. 
Рогач, -ча—І) ухват; 2) олень; 
д) ЖуК-ОЛЄНЬ. 

Рогачнлно — древко к ухвату. 
^лр,*роа едова* д* Шковсьиніі - 41. 

Рогачка—1) рогатая овца; 2) 
{насек.) уховертка; 3) двузу- 
бая кирка, двузубие виш. 

Роги, см. Ріг. [рогоз. 
Рогіз, -гозу, рогоза, -зй—(раст.) 
Рогове, -вбго—плата ва випас 
скота. 

Роговий — 1) роговой, еделан- 
ньш из рога; 2) угловой, на 
ходящийся на углу. Р-ва ху- 
дбба—рогатий скот. 

Ро. овиця — роговая обопочка. 
Рогйжа, рогожка — рогожа* 
Рогожевий — рогожний. 
Рогожина—рогожка, лико. 
РогоЗиВИЙ—рогозовий, еделан- 

ньій пз рогози. 
Рогуля—1) пскривленпое брев- 

но, искривленвая палка; 2) 
палка с раздвоением на коа- 

Родак, *ка—родственнпк. [це. 
Податися—1) з ким—родшітьсЕ. 

вступать в родство; 2) до 
КОГО — поддерживать род- 
ственние отпошенпя с кем, 
признаваться в родстве к 

Родачка—родствевнпца. [кому* 
Роджати, -джаю, -єш—рожать. 
Рбджений—рождонншй. 
Родзинки, -нок—изгом. 

Родзннкбвий -пзюмний. . 
Родиво—1) роди; 2) угощонве; 

3) родословная. 
Родимий—1) врождеаний, при¬ 
родний; 2) свой, уроженец; 
3) родимий, родной. 

Родина—1) родня, родіше; 2) 
семейство, семья. 

Родини, -днн—і ) рожание, родьі: 
2) ораздвество по случаю 
рождеапя. [мать 

Родителька — родатедьница. 
Родити, -джу—І) родить, про- 

изводить, 2) родить, давать 
урожай. [ник. 

Родич , мн, рОДИЧІ —• родствеь- 
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Родичатися, см. Родатися. 
Рбдичі, -чів (зап.) — родптелп. 
Р6дичка —родственвица. 
Роділля—роженица. 
Родіння—рожанпе, роди. 
Родовитий—1) родовитий, ЗНДТ- 

; анй; 2) ааследственвьій; 3) 
плодородннй. 

Родовите — мейто рождения. 
Родовід, -воду — родоеловпе. 
Родючий—плодоносний, плодо- 
родннй, плодовитий. 

Родкочина—дикие плодовне де- 
ревья. [плодовитость. 

Родючість, -чости-плодородпе, 
Росиний—к рою относящиіїся, 
от роя, роениа полуденний. 

Рожа—1) роза. Гаєва р.—ти- 
повнвк. Ц) мальва. [вовий. 

Рожаний—1) розовий; 2) маль- 
Рождений—прпрожденннй. 
Рожденик—родитель. 

■Рождениця — І) родительнИда; 
2) рожен пца, 

Рождения—1) рожденпе; 2) по- 
Рожевий—розовий. [томство. 
Рожен, -и<На — 1) вертел; 2) 
Рожина—дветок розш. [рожон. 
Розан, -на-розга. 
Розбагатіти—разбогатеть. 
Розбазір’я,-р’я—окончание ба- 

зара. [раз говор в ться. 
Розбазікатися — разболтаться, 
Розбайоритися — расходиться, 
разозлиться. 

Розбалакатися—раз’го вораться. 
Розбалакувати — .1) разговари- 

вать; 2) КОГО — усоваривать, 
уверять кого, наговорить 
кому, 

Розбатбвувати, розбатувати ~ 
разрезьівать, разрезйть, рао 
х вати вать, хватать в& куски. 

Розбеи(ь)кетуватися — разгу- 
ляться, давать пври. [ся. 

Розбесідуватнся — разговорнгь. 

РозбехкВТИ — разяить, разбить: 
-СЯ—растолстеть, раздобре-и. 

Розбещтувати, -ся, розбешта- 
ТИ, -СЯ—разбаловать, -ся, раз* 

і вратить, *ся, [балованний. 
Розбещений—распущенний, из- 
Розбивати, розбити, розїб ю— 

1) що — разбивать, разбить. 
Глек розбити з ким—лоссо* 
риться с кем. 2) КОГО-^уби- 
вать, убить; 3) граблть, раз- 
бойнизать; 4) що—разделять, 
разрезивать, разрезать; 5) 
КОГО 3 ким — раз’едвнять, 
раз’едивить, разлучать, роз¬ 
лучить; -ся—1) розбиваться, 
разбйться; 2) (несое ) сокру- 
шаться, убиваться; 3) разде* 
ляться, разделиться. 

РиЗбив.ка — (типогр.) разрядка, 
Розбирати, -раю, розібрати, -бе¬ 

ру—1) на ЩО—разбирать, ра- 
зобрать на части, разлагать 
па части; 2) що—разбирать, 
разобрать, рассортировать; 3) 
ЩО — разбчрать, разобрать, 
расхватать; 4) що, в чому— 
разбирать, разобрать, раяли- 
чать, рассматривать; б) раз* 
бпрать, разобрать, понимать, 
понять, взять в толк: 6) кого, 
ЩО 3 себе — раздевать, раз- 
двть; 7) разбирать, разобрать, 
пронимать, пронять, начать 
действовать; -ся — І) розби¬ 
раться, разобраться; 2) раз- 
деваться, раздеться. 

Розбишака н розбіяка—разбой- 
ник, буян, забивка. 

Розбишакувати—разбой питать 
Р озбишацтво— ррзбойнпчество. 
Розбишацький — разбойничпй 
Ч*озб.гатися, розбігтися, -жуся, 

•жаться — разбегаться, разбе- 
жаться. Р-гатися думками— 
твоя ться в мислях, догадках 
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Р озб і гатися—разбегаться. 
Розбіжний— противоположннй. 
Розбіжно, нар.—в рдзнне на¬ 
правлення. 

РЧОбій, -ббю—І) разбой; 2) (со¬ 
ви р.) разбойвлки. 

Розбійник — разбой ник, буян. 
драчу н. 

Розбійницький, розбійськнй — 
разбоЙНЛЧеСКИЙ. 

Розбійство—разбой. 
РбзбІль, -болю—заболевавие. 
Розбір, -біру — 1) разбор, раз* 
личие; 2) сорт. Жарти пога¬ 
ного р-ру—шуткн скверного 
евпйства. 

Розблискатися — засверкатьото- 
всюду 

Розб л я гузкати —ра зболтать. 
Розбовкати — раззвонить, раз- 
болтать. 

Розбовтати, -ся,розбовтувати, 
-ся, -тую, розбовтнути, -ся— 
разболтать, -ся, разбалтивать, 
-ся, размешивать, -ся, разме- 
шать, -ся, взбалтивать, -ся, 
взболтвуть, -ся, 

Розбовток» -тка— яйцо-болтув. 
Розбогорадити—випросить. 
Розболітися, -діюся — (о части 
тела) разболеться. 

Розбороняти,розборонити,-НЮ, 

-ниш — разводдть, развести 
дерущдхея, 

Рбзбрат, -ту—нелади, вражда. 
Розбрехатися,-шуся, -шешся— 

1) поднять сильний лай; 2) 
разболтаться. 

Розбризкувати, розбризкати - 
разбризгивать, разбризгать. 

Розбрикітися-прицяться лягать 
Розбришкагися — раскапризаи* 

чаться, расхвастаться. 
Розбріхувати, розбрехати, -шу, 

-шеш—рдзбалтьшать. разио- 
сить, разнести (епдетни). 

Розбігатися—Розвертати 

Розбродитися, розбрестися — 
разбредаться, разбрестпсь. 

Розбубнявіти,-вію-разбухвуть. 
Розбувати, -ся, розбути, -ся- 
разувать. -ся, разуть, -ся. 

Розбудити, -джу, -диш — раз- 
будить, пробудить. 

Розбуркотітися, -чуся, -тишся 
—разворчаться. 

Розбуркувати, -кую, розбуркя- 
ти, -каю — пробу ждать, ра-і- 
будить, разгонять, разогвать 
сон; -ся—пробу ждаться, -бу¬ 
диться, прийти всебя от сьа. 

Розбур атися, -хаюся, розбур- 
хотатися,-чус я, -чещся—раз- 
бушеваться. 

Розбутий—разутий 
Розбухикатися— раскаш ляться 
Розбуятися, - буяю ся—разбу я- 

ниться, рязбушоваться. 
Розвага, розважання — 1) уте* 
шение, успокоеппе; 2) раз- 
влеченпе. , 

Розважати, розважити— 1) уте- 
шать, утешпть, 2) развлекать. 
развлечь; 3) над чим—обду- 

мивать, обдумать, ваведш - 
вать, внвесить. 

Розважний — рассудптельний, 
благо разумпий. 

Р оз важу вати ,-жу ю, розважити, 
-ЖУ-развешивать, развесить. 

Розвантаження—разгрузка. 
Розвантажувати, розвантажити 

—разгружать, разгрузпть. 
Розвереджувати^-джую, розве¬ 

редити, -джу» -диш—растра- 
вдать, растравить, разбере- 
дить. [чатьсл. 

Розвередуватися—раскапризни- 
Розверещатися— раскрд чаться, 
Розвертати,розв. рнути— 1)раз- 
ворачвиать, развервуть; 2) 
раз наливать, рдввалить, раз** 
ламивать, раз я С> мать. 
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ірозверчувати, -чую, розвертіти 
—1) разворачпвагь, разворо- 
шить; 2) рассверлпвать, рас* 
сверлить. 

Розвеселяти, розвеселити—раз- 
веселять, развеселпть. 

Розви вати, -ваю, розвити,-зів' ю, 
-в’єш, розвинути—*1) разтш- 
вать, -вить; 2) раз ворачи вать, 
-вернуть; 3) распускать. рас- 
пустить, разверну ь (знамя). 

Розвидняти, -няє, розвидніти, 
-йіє» розвиднюватися, розвид¬ 
нятися, -нясться, розвидни¬ 
тися, -НИТЬСЯ {бєзл. ?д.)—рас- 
светать, рассвести. 

Розвилина—разветаленпе. 
Розвилистий—ветвистьгіі. 
Розвилки, -лок—расходяїциеся 
дороги 

Розвиток, -тку—раз витне. 
Розпихатися» -хаюся, -єшся— 

1) раскачаться; 2) (о &етрє) 
усилиться. 

Розвйхувати, розвихати-раска- 
чивать, раскачать. 

Розвід, -воду—1) развод, рас- 
плод, 2) развод, разрьів (бра¬ 
на); 3) развод (пили). 

Розвідини, -дин—разведка. 
Розвідка — І) раавед ьівани е, 

следствие; 2) исследоваяие 
(научвов), 3) жона разведен* 
ная с мужем, (акт 

Розвідна, -ноі -бракоразводньїй 
Розвідувати, розвідати—і) ко¬ 

го—навощать, навестить; 2) 
про Щ*» про КОГО—разузна* 
вать, р&зузнать;-ся (про що, 
про кого»—узнавать, узнать. 

Різній, -вбю—развитие. (вдодг, 
Розвірити, -р о, -риш—раздать 
Розвірняка — разися, ротозей 
Розвірчувати, ем. Розверчувати. 
Розвітритися —(о погоОе) сде- 

латься ветрено 

Розвішувати, розвішати, розві¬ 
сити — развегаивать, развв* 
шать. 

Розвіюватися — рассеиваться, 
развлекаться. [мательньш 

Розвіяний—рассеяноьій, невнп- 
Розводити, -джу, -диш, розве¬ 

сти, -веду—1) разводить, раз- 
вести; 2) кого — разводить, 
різвестп (мужа с женой); 3) 
разаимать, разяять, раз'едп- 
нить, раз двигать, раздвинуть, 
4) чим—распускать, распу- 
стпть, разбавлять, разбавить, 
6) разговять, разогвать, рас- 
сеять (печаль, вапр»). 6) раз¬ 
водить, раз вести, рас пл ожи¬ 
вать, расплодить; 7) разво¬ 
дить, развести, ра зложить, 
вздуть (огонь)’; 8) простраяво 
излагать, наложить, распро* 
страаяться. 

Розвідитися, розвестися, *дуся, 
-ДЄШСЯ — 1) 3 КИуі — розво¬ 
диться, развестпсь, разойтись 
(с женоіі); 2) раз ції маться, 
развяться; 3) расплаживаться, 
расплодиться, размножнться, 
4) про що —распространяться, 
распростравиться (о чем). 

Розвідка—ключ, которьім раз- 
водят зубья пильї. 

Розвозити, розвезти—І) разво 
вить, розвезти; 2). размазьі 
вать, размазать. 

Розволікати, розволокти—рас* 
таскивать, раотащвть, рос- 
таскать. 

Розволочитися, -чуся, розволо¬ 
чишся—привикнуть шатать- 
ся, таскаться, избаловаться, 

^развратиться* 
Розвора» рсзворина — і) шест 
для удлинения воза; 2) ра* 
ввня, ротозейка, зевака (рот. 

Розворбття—отверстие ДЛЯ во- 
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Розворсати—расковшрять. 
Розворушувати, розворушити- 

расше вели вать, расшевелить. 
Р озвбрювати, розвірити — уд- 
ливять воз. 

Розв’язувати, розв’язати, -жу, 
розв’яжеш — І) развязьівать, 
развязать. Р. руки—развестя 
с мужем, Р. світ —освобо- 
дить, дать волю. 2) разре- 
шать»-решить (дело, вопрос). 

Різв’язь, -зи — развязанньїе 
снопьі в стоге. (загкцки. 

Розгадка — разгадка, решенве 
Розгадувати, розгадати—1) що 

—Ьтгадивать, отгадать, раз- 
гадать, дстолковать; 2) що, 
про ЩО раз думи вать, раз- 
думать. [зовя кого-лвбо. 

Розга[е]йкатися—раскричаться, 
Розгайиуватн, -ную, -нуєш — 

1) привести в беспорядок: 
2) промотать (ішущество). 

Розгаласувітися-раскричаться. 
Розгалужений—разветвленний. 
Розгалуженість — рааветвлен- 

ность. 
Розгалуження — разветвление.. 
Розгймуза—пентюх, разиня. 
Розганяти, розігнати, -жену, 

-нуть—1) разгонять, разо¬ 
гвать, рассеивать» рассеять; 
2) давать, дать разбег чому. 
-СЯ—разбегаться, разбежать- 
ся. Р. КУДИ — вапр'авлться 
куда 

Розгардія, -дії,, розгардіяш, 
-шу—беспорядок, сумятица. 

Розгари, -гар —семик, празд* 
ник тройци. [разворчаться. 

Розгарикатися» розгаркатися — 
Ройїарячйтися, -чуся» -чйшся 

1) разогреться; 2) віспилить. 
Розгасати, -сає, розгасти, -сне 

— размерзать, размерзнуть, 
таять, растаять, 

Розгасатися—разбегаться. 
Розґвалтуватися — раскричать- 

ся, подвять крик. 
Розгвинчувати, розгвинтити» 

-чу—развинчивать, -винтить, 
Розпідити, -джу, -диш—изга- 
дить, испортить. 

Розгииати,-ся, розігнути,-ся - 
ра^гпбать1-ся, разогнуть, -сяі 

Розгиркатися—1) разворчаться; 
2) з ким—расеориться ^ кем. 

Розгівлятися, розговітися раз- 
говляться, разговеться. 

Розгільчастий—ветвпстьій. 
Різгін, -гіну—1) разгон; 2) 

разбег, размах; 3) распор, 
распорка. Орати у-р. — да- 
хать от середини к краям. 

Різгляд, -ду—1) рассмотрение; 
2) рзссмотр, разведки. 

Розглядати, розглядіти— рас* 
.сматривать, рассмотреть; -СЯ 
(по чіму, в чому)—осматрн- 
наться, осмотреться в чем. 

Розглядач, -ча — соглядатай, 
разведчик. 

Розглядини, -дин — рассмотре-* 
нпе, рассматрцвание. 

Розгниватися, розгнитися, -ни- 
ЮСЯ—загвиоаться, загнитьсз. 

Розгнівати, розгнівити, -вліо, 
-виш-рассердить,разгневать. 

Розгніжджуватися, розгніздити¬ 
ся, -жджуся — 1) гяоздяться, 
разгаездиться; 2) распростра- 
няться, распространаться, 

Розгноюватися, -ююся, -юсшся, 
розгноїтися, -ноюся, -їшся— 
гвовться, загнбпться. 

Різгіві[и|ни, -він—разговепие. 
Розговірювати, -рюш, розгово¬ 

рити, -рю—1) разго вари вать, 
поговорить; 2) чим—развло- 
кать, развлечь разгоьором; 
3) ВІД чого *— отговаривать, 
отговорять. 
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Розгодинюватися, -динюється, 
розгодинитися; -ниться — (о 
поюде) проясняться к про¬ 
ясниться. 

Розгойдувати, розгойдати-рас- 
качивать, рас качать,, раско- 
льіхать. 

Розголос, -су—молва, слух. 
Розголоситися, -шуся, -сишся 
расплакдться громко, разре- 
вотьсл 

РозголАшуватн, -шую, розголо¬ 
сити, -шу—разїчіашатЯ, раз- 
гласить, распускать слухи. 

Розгомонітися— розговориться. 
Розгонистий — широкий (по¬ 

черк), неуборпстьїй (шрифт). 
Розгонити, см. Розганяти, 
Розгонич—маховик. 
Розго новий—маховой. 
Розгордйтися, -джуся, -дишся,. 

розгордуватися, розгордіти, 
-ДІЮ—возгорднться. 

РозгАритн,-ркь -риіи, розорю¬ 
вати >-ся, -рюю, -рюєш(на що) 
—добить с трудом, с горем 
аопол&м. 

РозгорАджувати, розгородити, 
-ДЖу, - Д и ш —раз го разе ивать, 
раз городить, снять о граду. 

Розгортати, розгортувати, роз¬ 
горнути — І) разворачивать, 
развервуть; 2) раскрьівать, 
раскрьіть (книгу) ;*3) разгре- 
ать, разгресть. 

Розгорятися, розгорітися, -рю- 
СЯ, -ришся-1) разгораться, 
разгореться; 2) бить в жару; 
3) см. Розпалюватися 4, 

РозгАщуват» ся,-щуюся, -ешся, 
розгостйтися, -ідуся, -стиш¬ 
ся—бьіть гостем, засесть в 
ГОСТЯХ, ГОСТИТЬ. Дощ р-ЙВСИ — 
дождь заладил надолго. 

Розгриматися — 1) разгреметь- 
ся;* 2) раскричаться. 

Розгримотатися, -чуся, -чешся 
—разгреметься. 

Розгрібати, -баю» -еш» розгреб* | 
.ти, -6у, -беш — разгребать, 
разгресть. 

РозгрГшатн, розгрішити—раз- 1 
решать, разрешить, отпу- 
стить грехи. [хов, прощена©. 

Розгрішекня—разрешение гре- 
Р о згромаджу вати, розгромадн- і 
ти, -джу, -діші—разгребать. І 
разгресть. | 

Розгрузити, -жу, -зиш,.розгря- 
ЗЙти,-жу—размесать, растоп- 
тать грязь 

Розгублювати, розгубити, -б лю, | 
-биш — растеривать, расте- 
рять. [вя кого-набудь. 

Розгукатнся—раскричаться, ао- 
Розгукуватися, розгукатнся— 

разьігрнваться, р аз ьі граться 
(стиха йво). 

Розгуркатися, розгуркотатися, 
-кочуся, -чешся, розгуркоті¬ 
тися,-чуся, -тйшея—разгре¬ 
меться. 

Розгедзгатися—1) разбег&ться, і 
2), расшалиться, размграться. 
раскапризничаться. 

Р оздабарю аати - раз глагояьство 
,Р озд аван яя—раз дача. (вать 
Роздавати, роздати, -дам, -да¬ 

си—раздавать, раздать. 
Роздавлювати, роздавити, -влю. 

-ВЛЯТЬ—раздавливать, разда- 
витік [дающдн 

Роздайко—щедрий, много раз- 
Роздарбвувати, -вую, роздару¬ 

вати, -рую —. раздаривагь, 
раздарить. 

Рбздвій, -вою—раздвоение. і 
Роздвоювати, -двАюю, роздвоїти, 1 

•ДВОЮ, -ІШ — раздваивагь, раз- 
двоить. 

Розденати, розідвйтн, роздек- і 
ЧИТИ—винимать, ви путь дво. 

Розджохатнся — Роздумувати 67 V 

РозджАхатися — рассвиреаоть. 
Роздзяплгосати г роздзяпати — 

раскрьівать, раскрить, рас- 
творять, растворнть настелсь, 
рази путь. 

Роздзьобати, роздзюбати, -баю 
—расклевать. 

Роздивлятися, роздивитися, 
-влюся, роздивишся — і) на 
ідо, на кого—рассматривать, 
рассмотреть; 2) ПО Чому — 
осматряватьсК, -треться в чем. 

Роздимати, -маю, роздути, ро-» 
ЗІ, му —роздувать, раз дуть,. 

Роз врати, розідрати, -деру, 
роздерти, розідру, *реш —1) 
разривать,-разорвать, разди- 
рать, разе драть; 2) раетерзш- 
вать, растерзать; -СЯ—1) раз- 
ршваться, разорваться^ разо- 
драться; 2) (чесав. в,) очень 
гфячать, орать. 

Роздичавіти, -вію, роздичіти, 
-Чаю—одичать. [раздеть. 

Роздівати, роздіти—раздевать, 
Роздіймати, роздіймйти и роз- 
дійняти, -йму, -меш, см. Роз- 
нимати, розняти. 

РАзділ, -лу—1) раздєл, дележ; 
. 2) глава (в книго). [раздєл. 
Розділення — 1) раздоление; 2) 
РоздІлка — 1) черта (раздели- 

тельная); 2) раз гонка (шиа- 
цші типогр.). [лять, -делить. 

Розділято, розділити — разде- 
Роздір, -дбру — часть иовозки 

при ладних колосах. 
Роздлубувати, -бую, роздлуба¬ 
ти, см. Роздовбувати 2. 

Роздмухувати, роздмухати — 
раздувать, раздз'ть. [ниє. 

Роздобйча—добілча, раздобива- 
Роздббрйти, -рк>, -риш(кого)— 
умилостивить кого, еделать 
кого добрим, [стать добрим. 

Роздббвйтися — раздобриться. 

Роздоброхотатиси, -чуся, -х«> 
чешся ^-разохотиться. 

Роздобрухаткся, см. Роздо¬ 
бритися. 

Роздобувати, роздобути — до- 
ставать, достать, раздобьіть, 
приобретать, прнобресть; -СЯ 
(на що, чого) — доставать, 
раздобьіть. 

Роздобурнтися—неуклюже рас- 
сесться, развалиться. 

Роздобуток, -тку — раздобива* 
виє, добьіча* 

Роздовбувати, розДовбати — 1) 
раздалблпвать, раздолбить, 
2) расковнрпвать, раскови- 
рять; 3) понять, ур^зуметь, 
добиться толку. 

Роздоймйтн, -млю, -меш, см. 
Розниматн. [на равнине. 

РоздАл, -лу — низменпое место 
РоздАлля—0 широкая пнвмен* 

ность, долина; 2) раздодье, 
шпрь, воля. 

Роздоріжжя, роздорож, -жу — 
перекресток, перепутье. 

Роздражнювати, роздражнити— 
д раз нить, раз драз нить. [но. 

Роздратовано, пар,—раздражеп- 
РоздратАвувати, роздратуватн- 

раздражать, раздражить. 
Роздрату[6]ваннЯ‘раздражонпе. 
Роздріб» -рАбу — раздроблепие. 
На рбздріб—в розниду. 

Роздріматися — раздрвматься. 
РоздрАчувати, -чую, роздрочи¬ 
ти — дразішть, р^д раз нить. 

Роздряпувати, роздряпати -рас- 
царапивать, расцарапать. 

Роздума—размідшление. 
Роздумувати, роздумати—ду¬ 
мать, подумать, разьшшлять 
поразмислить; -СЯ—І)разду- 
мн вать ся, ра здумать ся; 2рН&£ 
чим — размьішлять ї?ад чем 
продумать что 



гоздушувати — Розводитися 

Роздушувати, -шую, роздуши¬ 
ти, -шу—раздавливать, раз- 
давить. [ раздеть. 

Роздягати?рОЗдягтЙ—раздевать, 
Роз’єднувати, роз’єднати (кого 
ЩО)—раз'единять.раз’едпнпть; 
-СЯ — раз'единяться, разоЙ- 
твсь. Справа р-лася — доло 
расстроилось. [ся. 

Розжал куватися—разжалобить- 
Розжаляти, розжалити—разжа- 

лоблмвать, разжалобить. 
Розжалитися, розжалитися,-лю- 

СЯ, -ЛИШСЯ -огортаться, бить 
огорченньїм кем. [лить. 

РоЗЖарИТИ — разогреть, нака- 
Розжартуватися—расшутиться. 

рази грать ся. 
Розжарювання — накаливание 
Розжвікати—разжевать. ! 
Розжеврітися), -рію(ся) — раз-; 

гореть, -ся. 
Розживатися, розжитися, -жи-1 

вуся,-вешся—1) жить, зажить ; 
хорошо, хорошей жпзнью: 
2) разживаться, разжиться, 
долаться, сделаться зажи- ,| 
точним; 3) на що, чим—раз- 
добить чего. 

Розжиріти, -рію —разжиреть.1 
Розжируватися —расшалиться.1 
РДзжитОК, “Тку — разжива. і 
Роззичати, роззичити — разда- 

вать, раздать в доле, 
Роззіпатися—раскри даться. 
Роззіхатися—раззеватьея, мно-! 

го аевать. 
Роззлощуватися, роззлостити- 

ся, -щуся, -СТИШСЯ — разо- 
зляться, рассердпться. 

Роззнавати, розізнатн — разу- 
знавать, разу з вать, разведьь* 
вать, развед&ть* г 

Роззолочувати, роззолотити, 
-чу, -тиш—позлащать, позо¬ 
лотить, разукраеить золотом. 

В80 

Роззубелати,-лаю— разнуздат?, 
Роззувати, -ваю, -єш, роззути * 

-зую* -єш—разу вать, разуть* 
сни мать, снять обувь. 

Роззява, роззявляка — разиня, 
ротозей. 

Роззявина — раещелина, отвер- 
стпе, пасть. 

РОвзявкуватий—разиря, невнп- 
мательнпй. 

Роззявляти, -ся, роззявити, 
-СЯ—разилуть, -ся, развватьг 
-ся. 1 губи не р-вив—не ска- 
зал ни слова. 

Розигри, -рів — і) розідгрьш: 
2) Сойкое место. 

Розйнки, см. Родзинки* 
Розібгати—і) развернуть, рас- 
крить; 2) размять. 

Розігнати, см. Розганяти. 
Розігнути, с.н. Розгинати* 
Розігрівати, розігри н — разо- 
гревать, разогреть, н&греть 

Розігрувати, розіграти — разьі- 
гривать, разьіграть. 

РозІднйти, см. Розденати.. 
Розідрати, -деру,см. Роздирати. 
Розійтися, см. Розходитися. 
Розікласти, см. Розкладати* 
Розікрасти, см. Розкрадати. 
Розімкнути, см. Розмикати. 
Розімлівати, розімліти — І) («< 

еареве) разопревать, разо- 
преть, развариться; 2) разо¬ 
превать, разомреть, вспотсті 
сильно. [ти* 

Розімняти, -мну, см. Розмина* 
Розіпсіти — испортилься прав 

ственно. 
Розісланий—разоспавшийся. 
Розіспатися, -плюся, -пйшея- 
разоспаться. 

Розітлітися—разгороться. 
Роз(І)х6дитися, -джуся, -дишся 

розійтися, -йдуся, -дешся- 
расходиться, разойтись 

Роз'їдати —Розколихувати п.ч І 

Роз’їдати, роз’їсти, -їм, -їси- 
раз'едать, раз’есть; -ся—1) 
на чому — толстеть. растол- 
стеть от чего; 2) ость много, 
ариобрести апоетит во время 
едьі 

РозІдливиЙ—р аз'е даю гний. 
Роз’їжджу вати,-ую, роз’їздити, 

-джу, -диш—портить ездой, 
раз’ездить. 

Роз’їзд, -ду—раз’езд. 
РОЗ’ЇЗДИТИСЯ — раз’ез литься, 
маого ездить. 

Роз’їздитися, -жджуся, роз’їж- 
джатися, -жджаюся, роз’їха¬ 
тися, -ідуся — 1) раз’езжать- 
ся, раз’ехаться; 2) раз'ва¬ 
жаться, раз'ехаться, разми- 
яуться. 

Роз’їздка—1) раз’езд; 2) об’езд, 
рекогвоешїровка. [каз. 

Рбзказ, -зу — повеленле, при- 
Розказкою, иар.—словесно, уст* 

но, не пением или яисьмом. 
Розказувати, розказати—1) рас- 

сказивать, рассказать; 2) во¬ 
лоть, при називать, при казать. 

Розкаль, -ли—рас дути ца. 
Розкапоститися, -щуся, -стиш- ; 

ся—расоакоститьса. 
Розкарякуватий—распяленньїй, 
расщеплевньїй 

Розкарячувати, -чую, розкаря¬ 
чити, -чу — расстаплать, рас- 
ставять, р&соялить (ветки, 

Розквас, -су—закваска, [ноги). 1 
Розквась, -си—расаутица. 
Розквитатися — рассчитаться, 

раснлатиться, расквктаться,* 
свестя ечета. (цветенпе. 

Рбзквіт, -ту— 1) расцвет; 2) І 
Розквітати, розквісти—раедве- 

тать, расдевсти 
Розквітлий — раецветш пй. 
РозквІтчіти—скять цбєтьі, ве- 

вок с голови 

Рбзкид, -ду—разброс. 
Розкидати, розкйдувати, розки¬ 

дати, розкинути—1) разбра- 
сьівать, разбросать, раскидьі- 
вать, раскинутк; ^2) разру- 
шать, разрушять, разобрать 
(иостройку); Зі простилать^ 
-стлать,разостлать; 4) раскла* 
дивать, разложить (карти). 

Розкисати/ розкиснути—раски- 
сать, раскиснуть 

РОЗКІЛ, -кблу—проход для овец 
в загородку. 

РбзкІп і -Копу—раскол, раещен 
Рбзкіш, -кйши—І) роскошь; 2) 

изобилие, 3) васлаждение* 
удовольствие, орелесть 

Розкішний—1)роскошний, из- 
обильний, богатьііі; 2) язящ* 
ний; 3) пишащиіі здоровьем. 
красотой. [кошью, сибарит 

Розкішник9 -ка—живущий рос- 
РьЗклад, -ду — 1) расппсание, 

2) разложевие (процесе) 
Розкладання — разборка (про¬ 

цесе), раскладьтание 
Роїкладати, розкласти,-кладу, 

-ДСШ—І) раскладьшать, раз¬ 
ложить; 2) разлагать, раз до 
жить (на составньїе часта); 
3) раскладшвать, разложить, 
развестл (огонь). 

Розкладний—составной, разде- 
ляюгцийся иа части, 

?озкле(и]котатися, розкле[и)кО' 
ТІТИСЯ—1) сильно раскипеть* 
ся, клокотать; 2) (об орлах, 
раскрачаться. 

Розковерзуватися — раскаприз* 
начаться 

Розколйбина-щелпна, трещина 
Розколивати—расколебать, рас 
шатать, всколихвуть [на. 

Розкблина—расщеліїна, трещп- 
Розколйх[с]увати, розколих|с]г 
ТИ. -хаю ?4 -лишу—1) раски- 



Розколочувати—Розкурювати Сс* п 
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нивать, раскачать. 2) вооду- 
шевдять, воодушевить, раз- 
веселить. 

РозколОчуватн. розколотити— 
разбалтивать, разбоятать, 
взболтать 

Розколупувати» -пую, розколу¬ 
пати—раско виривать, раоко- 
вьірять. | наливать, расколоть. 

Розколювати, розколоти—рас- 
Розко марю вати — разглаголь- 

етвонать. (сорить деньгами. 
РоЗКОМашуваТИ разбраенвать. 
Розкопування — раскаїшвание. 

разрмвание. 
Розкбпу&атн, розкопати - рас- 

капьівать, раскодать, розри¬ 
вать, разрить. 

Розкорінюватися, розкорени¬ 
тися — разрастатьея, разра- 
стись, распространяться, раз- 
МНОЖПТЬСЯ 

Розкорковувати,розкоркувати- 
раскупоривать, ’раскупорать. 

Розкйрпуватн, розкорпати — 
расковьтривать, расковьтрять. 

Розкорчовувати,розкорчувати- 
освобождать, освободить по¬ 
ру бь от пней; -ся—кустять¬ 
ся, рас пуститься, 

РОЗкбтистий—1)легквй на ходу; 
2) нокати й; 3) раскатлстий. 

Розкохатися, «каюся, -сшся— 
воспьшать любовью 

Розкбхувати, розкохати—1) пе¬ 
рестать любить; 2) (о сцоте) 
раскармлйвать, раскормить. 

Розкочувати, розкотити — рас - 
катьшать, раскатить; -СЯ—1) 
раскатьіваться, рас кататься; 
2) разбредатьея, разбрестись^ 
азойтнсь в разнме сторони; 
) (о зву ке) раздаваться, раз¬ 
даться, ^разнестнсь. 

Розкощелюб, -ба—сибарит. 
Розкбшич, -ча—расточитель. 

Розкбшкяти, розкйшлати—вз е 
рошить (наслаждаться. 

Розкошувати — роскошнячать 
Розкра ати, розкрасти, розі¬ 

красти— раскрадшвать, разі 
Розкрасити—у красить, (красть 
Розкраювати, -аюю, розкраяти^ 

-раю—разрезать, разрезать 
Розкрнвавлювати» розкривави¬ 
ти — окровавливать, окрова- 
вить, разбить до кровп 

Розкроїти, см. Розкраювати* 
Розкрут,-та—кодьцо из дере* 

вянного прута 
Розкруття—увязь в плотах. 
Розкручувати, -чую, розкрути 
ти, -чу, -тиш — 1) раскручи¬ 
вать, раскрутсть; 2) развер 
тивать, развернуть. 

Розкрякатися — раскаркаться. 
Розкублюватися, розкублитися 

— расплажикаться, разгвез 
дяться, распространиться 

Розкуватися, -куюся— 1) рас- 
коваться; 2) раскутковаться. 

Розкудкудакатися — раскудах 
таться 

Розкудлувати, розкудлати—і о 
волосах) вз’ерошнвать, вз'еро 
пліть, растреиать 

Розкудбвчувати, розкудовчити 
—І) см. Розкудлувати; 2) рас* 
совивать, разбраснвать (сло* 
жениое в кучу, в стог). 

Розкуйдувати, розкуйдати, роз 
куйдити, розкуйовдити, см 
Розкудлувати 

Розкульбічити—расседлать. 
Розкуматися—прорвать кумов- 

ские отвошения. 
Розкуповувати, -вую, розкупи¬ 
ти, -плю, «лиш—раскусать; 
раскупнть. 

•Розкурювати, розкурити—рас- 
курнвать, раскурить; -гя-* 
сильно диметь,„ зади мить. 

Розкучматися—Розмаїтість 633 

Розкучматися — ва’ерошвться. 
Розкуштувати — распробовать. 
Розкушувати, розкусити—рас- 

кусьшать, раскусвть. [ссора. 
Рбзлад, -ду, розладдя—разлад, 
Розладбвувати, розладувати, 

-Дую—разгружать, -грузить. 
Розлазитися, -жуся, розлізтися 

—1) разлезаться, разлезться, 
разойтись; 2) расползаться, 
расползтпсь, порваться. 

Розламувати, розламати—раз- 
ламьівать, роаломать. 

Розласитися, -шуся, розласу- 
ватися, -Ласуюся—разлако- 
маться* [ругаться. 

Розлаяти(ся)—разругать, раз- 
?озледачитися п розледач[щ]і- 
ти, -ся—разлениться, пспор- 
ТИТЬСЯ. 

Розлежуватися, розлежатися— 
разлежи ваться, райлежатьсв. 

Розлементуватися ,-уюся, -сшся 
—раскричаться. 

Розлепетатися, -чуся, -чешся— 
разболтаться, равговорвться, 

Рсзлйв, -ву, розлйва, -ви—раз- 
лив, разлптпе. 

Розливати, розілляти, резлйти, 
-зіллю, -ллєш — разлпвать, 
разлпть, проливать, пролить. 

Розлигати — снять правязь с 
вола. [доводье. 

Розлйй-вода — наБОднепие, по- 
Розлінуватися — разлениться. 
Розліт, -ту—р а Злет. 
Розлітатися, розлетітися—раз- 
летаться, разлететься. 

Розлічувати, розлічити—ро-ссчп- 
тивать, рассчитать. 

Розлбгий, розложистий—1)6ро* 
сторвьій, широкий; 2) (о рве, 
реке) с отлогими берегами; 

(о дерееьях) раскидистий; ] 
(о рогах) расходащпйся в 

разнад сторони. 

РозлбжниЙ—раскидистий, раз- 
веспстий. 

Розломлювати,-млюю, розломи¬ 
ти, -млю, -мнш — разламьі- 
вать, разломіггь. 

Рбзлук, -ку—разделеапе. На р. 
повідати -говоратьраздельво. 

Розлука—1) разлука; 2) раз вод 
Шлюбна р.—разводі 

Розлуплювати, розлупйтк—^раз- 
ламивать, разломить на па¬ 
сти. |вавие 

Розлучання — разлука. расста 
Розлучати, розлучйти- 1)разлу- 
чать, разлучить. Р. КиГО З 
пари—разлучать пару; 2)от- 
делять, отдедить (свой скот 
от стада). [единяющай 

Розлучний—разлучаюідпй,раз’- 
Розлуч ник—разлу питель. 
Розлюбити—разлгобить; -ся (в 
кому)—разлгобить кого. 

Розлютований—1) разозлешшй: 
2) рдспаянпий. 

Розлютбвувати, розлютувати— 
1) КОГО — разозллть, разо- 
алить; 2) що — распаивать, 
распаять. 

Розлючений —рассвпрепевшан 
Розлягатися, розлягтися, -жу- 

ся, -жешся—1) разлегаться, 
разлочься,' раскидиваться, 
раскинуться,. рас положиться; 
2) раздаваться, раздатьСя на 
обе сторони; 3) раздаваться, 
раздаться. разносоться, раз* 
нестись. Р-лйся стріли—раз- 
далпсь вьістрели. 

Розляпувати, розляпати — І) 
рїізбрьізгинать, разбризгать, 
расплескать; _ 2) разбадти- 
вать, разболтать, разгласить. 

Розляпуватий—аляаоватьій. 
Розмагати—расслаблять,томить. 
Розмаїті н)ий — разяооОразньгй. 
Розмаїтість—разнообразие. 



Розмай —Гозмружу вати 

Розмай, -маю—(рпитет лсси) ; 
зелееокудрь'ш. 

?озма(й)ркн, -ну — размарин 
Розмальовувати, роз м а л ю в ат и 

— раеииеьтвать, расписать | 
(красками). 

Розманіжитися — разнежнться. 
Розмантачувати, розмантачити 

—растрачивать, растратять, 
промотать. 

Розмах, -ху — розмах. 
Розмахувати, розмахати — 

ЧИМ-размахивать, ра з махать; 
2) що —раз ве вать, разлеять, 
распустять (по ветру). Р. ві¬ 
хоть—раздуть тлеющпй лу¬ 
чок. [вать, рассеять. 

Розмаювати, розмаяти—р&аво- 
Розмежовувати, розмежув&ти— 
размеже віл вать, размежеяаіь 

Розмежування — размежевание. 
Розмелювати, -люю, розмолбти, 

-мелю—размадшиать, размо- 
ЛОТЬ. 

Розмерзатися, розмерзтися — 
оттаипать, оттаять. 

Розметати —размотать, разбро- 
сать, разорвать. 

Розметикувати—сообразить. 
Розмивати, розмити, -мию — 

раз мьі вать, размить. подмьі- 
вать, п од мить. 

Розм ккати, ро з ім кн ут и—равм ьт - 
кать, растворпть, открьтвать, 
открмть. 

Розминати, розімняти, розім'я¬ 
ти, -МНу—разминать, размять. 

Розминатися, розминутися — 
расходиться, разойтпсь, раз'- 
ехаться друг с другом. 

Розмир, -ру — 1) воєнно© вре- 
мя; 2) разрьів мирних отво* 
шсппії; 3) перемирие. 

РАзмиС(Є)Л,-слу—раамьішленив. 
Розмишляти,-ляю, розмислити* 

-С[ш]лю — 1) размшплять, раз- 
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мислить; 2) вонимать, ви¬ 
лять, смьтслить; -СЯ — пресу¬ 
ваться, продаться размьдшле- 
нию, поразмислить. 

Рбзмін, -ну —1) размев; 2) об- 
ратвая мова. 

Розмінювати, розміняти^ раз- 
менпвать, разменять; -ся — 
1) на що — раз доливаться, 
разменяться на что; 2) чим — 
обмввиваться, обмепяться. 

Рбзмір, -ру—1) размер; 2)раз- 
мерпвание. 

Розмірач, -ча — измеротольньїй 
циркуль. 

Розміркбвувати, розміркувати- 
1) що — обмозговнвать» оС- 
мозговать; 2) рассуадать, 
рассудить, пораздумать. 

Розмірятися (з ким)—отмерлть. 
что следует кому. 

Розмітати, -таю, розмести,-мету 
—размотать, разместн. 

Розмішувати, розмісити, -шу, 
-Сиш—размвшивать, -меспть- 

Розмішувати, розмішати,-шію 
— размешивать, размотать. 

Розмбва—разговор, беседа. 
Розмйвини, -вин — разговорьк 
Розмовитися — І) поговорить 

переговорить; 2) разгова- 
риться. [седсвать. 

Розмовляти—разговаривать, бе- 
РоЗмйвниЙ—разгОвор ний. 
Розмовник—собоседник. 
Розмолбти, ай. Розмелювати. 
Розмолочувати, розмолотити. 

-лочу, -тиш—размолачпвать 
размолотить. 

Розмотувати, розмотати—^раз* 
мати вать, размотать. 

^Розмочувати, розмочити — раз* 
мачивать, размочить. 

і Розмружувати, -жун>, розмру- 
І жити, -жу, -жиш— раскри 
‘ вать, раскрить глаза. 
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Розмурбвувати, розмурувати— 
разбиратЬ' разобрать камей- 
ную стену. 

РОЗМ'ЯКЛИ у )ти—размякнуть. 
Розм'якущити —- расплгощить, 
раздавить. 

Розм'якшувати, розм’якшити— 
размягчать, размягчить. 

Рознед зажатися — разбодеться, 
Рознемогтйся, -мбжуся, -жуть- 

ся~разаемочься,раз0олеться. 
Рознимати, роздійм&ти,. розня¬ 
ти, -ниму, -меш—разнимать, 
разнять. [сить, раз нести. 

Рознбсити, рознести — разно- 
Розношувати, розносити—ра.з- 

нашинать, раз носить. 
Розогніти, см, Розпалитися. 
Розбр, -ру — 1) разорение; 2) 
пахаиьс поля с краев. 

Розора, -ри, см. .Розбр 1. 
Розорювати, розорати — распа- 
хивать, распахать. 

Розоряти, розорити — разо* 
рять. разорать. 

Розохочувати, розохбтити (ко¬ 
го на що, до чого) — возбуж* 
да¥ь, возбудить охоту, же- 
ланне; -ся (до чого, на що)— 
гіолучать, получить охоту, 

Розпад, -ду—распад. [желание. 
РозпадатисЯі розпастися — 1) 
рас о вдаться, распасться, рас- 
сипаться, расснпаться; 2) ко¬ 
ло кого—усердствовать перед 
кем, стараться пзо всех сил 
угодить кому. [лина. 

Розпадина, розпадина — рассе- 
Гбзпал, -лу — 1) растопка* 2) 

разгар. 
Розпалатися— 1)раеп и даться; 2) 

зардеться, сильно покраспеть. 
Ризпалка—растопка. 
Розпалювати, розпалити — 1) 
разжпгать, разжечь; 2) рас- 
тааливать (печь), развестн 

(огонь); -01 — 1) разгораться, 
ра.згореться; 2) раскалпвать- 
ся. раскалиться; 3) разго- 
реться, покраснеть сильно; 
4) пилать, воспилать; 5) вой- 
.та в азарт, вспилить. 

Розпанахувати, розпанахати — 
І) разрмвать, разрезать; 2) 
растрепивать, растрепать. 

Р6зпари,-рів — і) оттепель; 2) 
пепарньт (веши). 

Розпарбвувати, розпарувати — 
раздедять, разделить пару, 
раз вести, раз’единить. 

Розпарювати, розпарити — 
распаривать, распарять. 

Розпасати—распоясать. 
Розпасатнся*— 1) распоясать- 

ся; 2) иолиеть, раскармди- 
ваться. 

Розпаскуджувати, розпаскуди¬ 
ти,-джу,-диш—портнть, рас- 
пакостить, пспортить врав* 
ственаб. 

Розпатланий — растрепашшй. 
Розпатлувати,роз атлати—рас 

трепивать, растрепать (во- 
лосьі). 

Розпатякатися — равболтаться 
Рйзпач, -чи, -чу—отчаяшіе. 
Розпачливий—отчая ішьій. 
Розпаш, -шу в вираж,: У-рбз- 
паш—врассьшвую. 

Ро. пашистий—ввтвастьій. 
Розпаювати, -паюю—разДеавті 

ва части, распределить. 
Розперізувати, розперезати — 

распоясивать* распоясать. 
Розпестити—пзбаловать, нзне* 
Розпечений накаленвьій. [жить 
Розпиватися,розпитися,-зіп’ю¬ 

ся, -єшся—распиваться, рас* 
питься, распьянствоваться. 

Розпилювати, -люю, розпиля¬ 
ти, -ляю—распиливать, рас- 
пилить 
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ГоЗПИНаГИ, розіпнути и ро-, 
зіп’ясти, розіпну, -неш—1) 
распялянать, распалить, рас- 
тягпв&ть, растяпуть. Р. па¬ 
руси — распускать паруса. 
2) разбивать, разбать, раски- 
дьівать, рас каву ть что (па¬ 
латку, йапр.); 3) распивать, 
распять (ва кресте); 4) рассте- 
гив&ть, -стегвуть; -ся—1) сНи - 
'мать с голови платок; 2) за 
кого, за ким -отставвать кого,; 
стоять горой за кого. 

Розіщядитися, -джуся, -дишся 
— разважничаться, заважни- 

Рб пинка—распорка. [чать. , 
Розпирати, розперти, розіпру— | 
расаи рать,, раепереть, разду- 
вать, раздуть, разносить, раз- 
вести. 

Розпирскуватися, розпирскати¬ 
ся—і) разбри згинаться, раз- 
бризгаться; 2) равфкакивать- 
ся,расскочиться в разньїе сто- 
ровв.разбраоьіваться, разбро-. 
даться; 3) ем. Розпиндитнся* 

Рбзпис, -су — расписанле. 
Розписка—расписка. 
Розписувати, розписати, -шу— 
расписмвать, распвсать; -ся 
(про що) — раепвсьіваться, 
оасписаться в чем. 

Р6злчток\ -тку « рбз ИТ, -ту— 
раСспрос. [виє, расспросьг. 

Розпитування — расспрагапва- 
Ро?пйтувати(ся), розпитати(ся) 

(в кого, кого, про що)—фас- 
спрашппать, расспроеить. 

Розпихати, розіпхати, розі-1 
пхнути — расталкивать, ра- і 
стол кать, растол кв у ть. [сти. 

Розпиши итися—питво расдве- 
Розпі.навити, розпізнати—уз¬ 

навать, узнать, раали чать, раз- 
личить;-ся (в чому, на чому)— 
зкакошіться, ознакомиться. 

Розпікання—навали ванне 
Розпікати, розпекти—І) раска 

лпвать, раскалить; 2) раз 
дражать, раздражить. 

Рбзпір, -ПОру—1) распор(ка}; 2 
расстояпие между ношкам* 
циркуля. [реч* 

Рбзпірка—1) распорка; 2) пре* 
Розплановувати, розплануваті; 

—^планвровать, распланиро 
Розплата—расплата. (вать 
Розплатати—распластать, рае- 
РбзплДтка—платеж. [тявуть, 
Розплачуватися, розплатитись 

— расплачвваться, расола 
титься. 

Розпливатися, розпливтися — 
1) расштьіваться, расплнть 
ся;^ ,2) исчезать, исчезвуть 
ейльггь. * [донне 

Розплід, -л'ду—расппоД разве- 
Розпліскувати, -ся, розплеска¬ 
ти, -СЯ—1)расплескивать,-са 
расо де екать, -ся; 2) рацдапо- 
щивать, -ся; 3) разбалтілваті. 
разболтать, разгласлть. 

Розплітання—расплетание 
Розплітати, розплести — рас 

ппетать, рас плєсть. 
Розплітка —косоплетка, см. За- 
плітка, Кісник. 

Розплішувати, розплішити — 
расклвнивать, раскливить 

Розплбджувати, розплодити, 
-ДЖУ* -ДИШ — расплвживать, 
расплодить, ра звести . 

Розплутувати, розплутати — 
распутьівать, рас путать. 

Розплюскати—1) расплескать, 
2) см. Розплющувати 2. 

Розплюскнути — расп лютить. 
Розплющувати, -ся, розплю¬ 
щити, -ся—1) {о главах) р«*- 
скрнвать, -ся, раскрьіть, -ся; 
2) ♦равдавливать, раздавить, 
расплюїцивать, рас плющить* 
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Розллямкатися— расчмокаться. 
Розпльовувати, розплювати — 
р Асп леви ват распізев^ть; -ся 
—рассориться, разойтись. 

РозігевзІтися, розповзтися — І 
расползаться, ' расползтись. | 

Розповивати, розповити, -в’ю, 
-В’ЄШ—распелеаивать, распе- 
ленать. 

Розповідати, розповісти, -вім, 
-ВІСЙ—рассказьівать, - сказать. 

Розповіщ&ти,-шаю, розповістй- 
ТНі-віщу,-СТИШ—разглашать, 
разгласить, везде дать знать. 

Розповсюдження —-распростра- 
венпе. 

Розповсюджувати, розповсюди¬ 
ти, -ДЧ<у, -ДИШ—распростра- 
вять, р^спростраввть* 

Розпогоджуватися, розпогоди¬ 
тися, -ДИТЬСЯ —засту¬ 
вать, наступить ясной погоде. 

РозпбДіл, -лу—расп р едеЛе ни е. 
Розподіляти^ розподілити (що 
Між, ПОМІЖ КИМ)—распреде- 
лять, распределпть, разде- 
лять, раз де лить. 

Розп о д і Л ьник— распродел итель. 
Розподільний—расоределптель- 

вий. 
Розпозичати, розпозичити — 

раз дать взаими. 
Розполохувати, розполохати, 

розполошити—расп у гать, ра- 
зогнать. 

Розпорошення—1) распьшееие; 
2)'дезорганизация, рассеянпе. 

Розпорошування — распьтдива 
виє, рассепванпв. 

Розпорошувати, розпорошити— 
1) (о порошне, муке) расси- 
пать, рассьшать; 2) рассе- 
евать, рассеять. 

Розпорощатися^П) раскрнчать- 
ся; 2) (о дожде) яастучать. 

Розпорювати, -рюю, розпорбти, 

-рю—разрезипать, разрезаті, 
распороть. 

Розпоряджати, розпорядити, 
-Джу, -ДИШ—1) чим—давать, 
дать порядок чему, устроить; 
2) що—распределять, распре- 
делнть. 

Розпорядківувати, розпорядку- 
вати—распределять, распре^ 
делить в порядке что. 

Розпорядливий- распорядитеяь-' 
вий. 

Розпочинати, розпочати—нач^* 
вать, начать. 

Розправа—1) • расправа; .2) ие- 
следовавио (научное). Р* сіль¬ 
ська — иомещение сельскогс». 
правлення. 

Розпрйндитися, -джуся, -ДИШ— 
ся—1} раскапрйзничатьса; 2) 
разважнпчаться. 

Розприскувати, розприскати — 
разбризгивать, разбризгать;* 
-СЯ—сердиться, рассердить- 
ся, расходатьея. 

Розпродавати, -даю, розпроду¬ 
вати,-дую, розпродати, -дам, 
-даси—продавать, распрода- 
вать, расо родать* 

Р озп рост и рат и, розпростерти, 
-СТру, -реш — 1) распрооти- 
рать, раси рост ер еть; -) рас- 
пространять,распространить. 

Розпросторювати, -рюю, різ* 
прОсторнтн, -рю— 1) расстав- 
лять, расставвть (руки, напр,);. 
2) распространять, распро- 
стравить, простирать, про- 
стереть. 

Розпростувати, розпростати — 
расоравлять, распранить, ви¬ 
прямить. 

Розпряг ти, розпрягти, *жу, 
-жеш—распрягать, распречь.* 

Розпрядовитися—(о «мшке, вє- 
ревкс) раскрутиться. 



Розпсотитися — Розривати 688 

Розпсбтнтися, СМ. РозіпсІтік., 
Розпуджувати, розпудити,-джу» 

-ДИШ—розгонять, разогнать. 
Розпука—отчаяняе. 
Розпукати(ся), розпукнутися) 

— І) разрьіваться, разорвать- 
ся, лопнуть, треснуть; 2) рас* | 
цвотать, расцвееть, распу-1 
скаться, рас пуститься. 

Рйзпуск, -ку — 1) роспуск; 2) 
разаязивапие; 3) рассарива- 
вие; 4) потворство распущеи* 
еоети, неповиновенвю. 

Розпускати,розпустити—1) рас¬ 
пу екать, распу стить^ 2) рас- . 
простереть, отпускать, отпу- 
стить, дать розвернуться. Р* 
ЯЗИКІ—говорить лишвее,мно- 
го говорить, кричать, Р. сльА- 
ЗИ—расплакаться. 3) разна¬ 
зивать, развязать Р. шкуру І 
—разрезьшать, разрезать ко- 
жу на куски. 5) расо ростра-, 
нять, распростравить; 6) рас- 
пускать, распусти^ь, изба- 
ловать; 7) шо, що в чому 
— растворять, растворить,, 
(в жпдкости); 8) (о Дбде) рас- 
плавить;.9) гасать, погасить 
(известь). 

Розпусний — 1) распущенннй; 
2) развратвьій. 

Розпусник—развратник. 
Розпусниця—развратнмда. 
Рбзпуст,-ту-^баловство, распу-1 
щенность 

Розпуста — 1) распущвнность, 
своеволяе; 2) разврат, рас-! 

* путство* 
Розпустуватися—рас шалиться. 
Розп утл яти—расп утать. 
Розпутний—распущенний, раз- 

.Вратпьій. 
Розпуття — І) распутье, -пере- 

кресток; 2) распутпца, плохая 
дорога. 

Розпухати, розпухнути—рассу- 
хать, распухиуть. 

Розпушування — X) разрмхлз- 
ние (земди); 2) головомойїса, 
взбучка. 

Розпушувати, розпушити — 1) 
азрьнслИйать, резрьтхлить: 
) радругать, ругать, зада¬ 

вать , головомойку. 
Розпущений—1) (о растворе)рас- 
творенаьій; 2) распу шепни й, 
избалованний. [(тихо). 

Розпхикатися — расплакаться 
Розп'ясти, -ся, см. Розпинати, 
Розп’яття—распятие. [-ся, 
Роз( г) рабйвання:—граееж. 
РоЗ(г)ра6уванкЯ”разграбление, 
РоЗ(г)ра бувати—разграбить. 
Розрада—1) отговор; 2) несо- 

гласие, раздор, разлад. 
Розраджувати, розрадити—рас- 
советьівать, отсоветовать. 

Розраж&ти, розразити — {іазбе- 
реживать, разбередпть, рас- 
травлять, растравить. 

Розралювати, розрадити — рас* 
пахимать, распахать ралом. 

Розраховувати, розрахувати — 
рассчитива'іь,рассчвтать,рас 
счесть. Р. на що—пметь е ви¬ 
ду что, -СЯ —рассяитьіваться, 
рассчитаться. 

Розраху16]вання—1)рассчет; 2] 
вьіписление, расоїет. 

Розріхукокгнку-^рассчет, рас* 
счисление. 

Розраювати, .розраяти (кого, 
ВІД чого)—отсоветовать, от* 
говарярать, отговорпть. 

Розревтися—равреветься, рас¬ 
плакаться. 

Роиреготатися— расхохотаться 
Розрепетуватися ^ раскрачать- 

ся, расшуметься 
Розривати, розїрвіти, -рву— 

разрьівать, разорвать. 

Розривати — Розскочитися 
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Розривати, розрити,-рию—раз- 
рьівать, разрьіть, раскапьі- 
вать, раскопать. 

Рбзривка—развдечение. [нять. 
Розрівняти — вьіровнять, срав- 
Розрїдження—разрежение. 
Розріджувати, розрідити—раз 
режать, разредить 

РозріДНИЙ—разрежагощий. 
РозрІднйтися—разойтисьс род- 

ЕНМИ. 

Рбзрїзка— X) разрез; 2) разме- 
же ванне. 

Розрізняти, розрізийти (кого, 
щ0)—1)разделять, разделить, 
разлучать, раздучить: 2) що 
від чого — разлпчать, разли- 
чпть. 

РдзрІСТ, -росту - разрастаиие, 
рйзвптяе. 

Розрбблювати, розробляти, роз¬ 
робити, -блн>, -биш—разра- 
батмвать, разработать 

Розродитися, -джуся, -дишся 
— разрешиться от бремепи. 

Розроїтися, -роюся, -Ішся— (о 
пчелах) развестись роями. 

Розрбстуватися, розростатися, 
розростися, -туся — разра* 
статься, разрастясь 

Розрубувати, -бую, розрубати, 
-баю—разрубать, разрубпть ( 

Розруйновувати, розруйнувати 
—разрушать, разрушять, раз- 
наливать, развалить. [рнть. 

Розрунтати — разбросать, раз- 
Рбзрух, -ху — І) возмущееие, 
мятеж, бунт, тревога; 2) раз-1 
рушенио. 

Розрухати, розрущити—расше* 
велить, приводять, привести ( 
в двяжеіше. 

Розрюмсатися—расплакаться. 
Розсада— рассада. 
Розсаджувати, -джую, розсади¬ 
ти, -джу, -диш—1) рассажи- 

^ир.-ров. слсвн. к ИіКОВСЬКПЙ—44. 

вать. рассадить, размещать 
і разместить; 2) разбивать, раз- 

иосить,-нести(аорохомр напр.) 
Розсадина — стебель рассадьі 
Розсвербітися —раззудиться. 
Розсвінути, -не, розсві(ну)лс 

(безл.)—рассвесть, наступи ті 
рассвету, рассвело. 

Рйзсвіт, -ту—оассвет 
Розсвітати,-тає, розсвітатися, 

-тається (без-і.) — рассветать 
Розсвітити ,-чу, -тиш—разжечь 

разгореть, заставить ярко 
гореть. 

Розсердити—расеердить 
Розсилати,-аю,розіслати,-шлю", 

-леш—рассьшать, разослать 
Рбзсип, -пу— 1) рассьшка; 2] 

см. Розсипка; 3) роесипь: 
4) прибрежоая мель 

Розсипати, розейпати — рассьі- 
пать, рассмиать. 

і Розсйпини, -пин—россиии 
Розсипка — рассьшка, разброс 
Розсипний — 1) разбросаяньш 

2) рассьшаой. Р. вугіль—мел* 
кий у РОЛЬ. 

Розсипчастий — рассьшчастіли 
Розситити, -чу, -тиш—(о меде 

сахаре) раз вести вод ой 
Розсихатися, розс6х(ну)тися, 

-ХНуся—рассьіхаться, рассох 
нуться. (рассеять 

Розс і вати, розсіяти—рассевать 
Розсідатися, розсістися, -ся^ 

дуся» -ДЄШСЯ — 1) рассажи 
ваться, рассесться; 2) усесть 
ся надолго; 3) раснадаться 
распасться, лопнуть. 

Розсікати, розсікти, -січу, -чеи 
—рассекать, рассечь. 

Розскепатися — расщеаиться 
расколоться. 

Розскочитися— 1) распасться ш 
куски, расскочиться; 2) лоп 
нуть, треснуть. 



Розскуоати — козтаваї » 6»0 

Розскубати, розску6ти,-бу,-6еш 
— раздергивать, раздергать* 
рас щипать. 

Розслаблювати, -люю, розсла* 
вити, -влю (що, про кого)— 
разглашать, раагласить. 

Розслухати—расслшпать, -ся— 
вслушаться, понять. 

Розсмердітися, -джуся, -дишел 
—развоняться 

Розсмикувати, розсмикати раз¬ 
дергивать, раздергать. 

Розсміли витися—посмелеть 
Розсмішити—рассмешить 
Розсміятися—рассмеятьса 
Розсмоктувати, -ся, розсмокта¬ 
ти, -кчу, -чеш, -ся—расса- 
сьівать, -ся, рассосать, -ся. 

Розснаститися, -щуся, -стиш¬ 
ся—раз валиться і разломать- 
ся на насти. 

Розсобачитися, см. Розтати- 
Розсокотатися, -чуся, -чешси 

— 1) (о курах и женишках) 
раскричаться, расшуметься; 
2) расщебетаться. 

Розсолбджувати, розеолодити, 
*ДЖу, -диш—разводпть. раз- 
вести сладкпм. 

Розсбха— 1) развилка, развн- 
ливаГ2) деревянньїе вильї для 
навоза. [ний, шулятник. 

Розсоханя, -ні—коршун крас- 
Розсохатий, см. Розсохуватий. 
Розсохач, -ча—олень, сохач 
Розсбхи, -сбх —-развплина. 
Розсохуватий — раздвоенньш 

вилообразно • 
Р озсп іватися—распеться 
Розставання — расставаепе. 
Розставатися, розстатися-рас 

ставаться, расстаться 
Розета н н я—разл у ка. 
Розстановляти, розстановити 

— расстаслять, расставить 
Р&зстачь, —расиутье 

Розстаратися (на, про що,чого) 
—раз добьіть что, чего. 

Розета рцюватнея — распоиро* 
шай начаться 

■' Розстеляти, розстелити, СМ- 
Розстилати, розіслати. 

Розстервйтися, -ВЛЮСЯ, -ВЙЦІСЯ 
—обнаглеть, распакостпться. 

Розстилати, розіслати, -стелю, 
-Леш-расстилать, разостлать. 

Розстібати, розстебнути—рас- 
стегивать, расстегвуть. 

Розстогнатися — расстоваться^ 
Розстрига—расстрига. 
Розстрілювати, розстріляти — 
расетреливать , рас стрелять. 

Розступатися, розступитися, 
-ПЛЮСЯ, -пишся-^раесту пать' 
ся, рас оту питься, раздви- 
нуться. 

Розстьоба—вераха (в одежде)* 
Розсувати, розсунути — рассо- 

вьівать, рассунуть, раздви* 
гать, раздвивуть. 

Розсувний—раздвижной. 
Розсуджу вати, розсудити, -джу, 

розсудиш — І) рассуживать, 
рассудить, реіьить; 2) разре- 
гаать, разрешпть, разгадать; 
3) кого—разговораьіи, оплот- 
нями разлучать, разлучить. 

Розсудливий—рассудвтельвьій 
Розсуканий—раоплетенянй. 
Розсукувати, розсукати — рас- 

сучнвать, рассучить, раскру- 
чпвать, раскрутить. 

Розсумуватися—затосковать. 
Розсупонити — распустить хо¬ 
мут, розвязать хомутний ре- 
меньг подпругу. 

Розсучий — рассукин (бранно). 
Ро^сякати, розсякнути — р^- 

мягнаться, размягчиться (от 
І жидкости) 
Розтавати, розта(ну)тн-‘таять, 

растаять 

р озталь—г озтріекатиея 
«0) 

Рбзталь, -ли—оттепель 
Розташбвувати, розташувати— 

рас полягать, разл ожить что 
Рбзтвір, -вору—отверстие. 
Розтектися, см. Розтікатися. 
Розтелепа—рази ня 
Розтедесувати, -сую, чуєш — 

разорвать на части (животн.), 
Розтепірчувати, розтепірчити 

— растопьіривать, -пирпть. 
Розтерювати, розтеряти — раз-1 

валивать, развалить, уничто- 
жать, унвчтожить. 

Розтикати, -каю, розтикати, 
-каю—растикать, растьїкать. 

Розтинати, розтяти, розітнути 
—разрубать, разрубить, раз- 
резивать, разрезать: -СЯ—(о 
звуке) раздаваться, разяо- 
СИТЬСЯ, 

ІРозтирати, розтерти — растн- 
рать, растереть. [ная). 

Розтирачка—терка (штукатур* 
Розтйрхати — раздергать, раз- 
бросать что. 

Розтік, -току—место раздеяе- 
ния (улицдл, дороги, реки). 

Розтікітися, розтектися — 1) 
расшшватьса, расплиться, 
исчезать, исчезнуть; 2) рас- 
ходиться, разойтись. ^ 

Розтіпаха — жевгднва легкого 
Хіоведения, потаскуха. 

Рбзтіч, -течу « -течи — раз- 
брод. У-р. — врассьшную, в 
разньїе сторони, (ная доднва, 

Рбзтічка—небольшая попереч- 
Розтовкмачувати, розтовкмачи- 
ти, розтовмачити—1) то— 
разбпвать, растодочь;2) кому, 
що—роз'яснять, растолковать. 

Розтовкти, проги, -тбвк, -вкла, 
см.~ Розтовкмачувати. 

Розтбвпитися—(° томе) раз- 
даться, раз двинуться. 

Розтбка, см. Розтік* 

Розтбки, -ків — разветвления 
улици, линий угла. 

Розтолкувати — растолковать; 
-ся—обгониться. [ний, 

Розтопирюватий— растопирен- 
Розтбплений — расплавленний. 
Розтоплювання, розтбплення— 

1) растопка; 2) расилавка. 
Розтоплю вати, розтопляти, роз¬ 

топити— 1) раеддавлять, рас- 
плавить; 2) растапливать, ра- 
стопвть (в печи), вздувать 
огонь. 

Розтбптувати, розтоптати—рао 
тапт ьі ватЬ, растоп тать. 

Розтбргувати, розтбргати—раз- 
ривать, разорвать, расшати- 
вать, расшатать (гвоздь в сте¬ 
не, двери на петлях). [ся. 

Розторгуватися— расторговать- 
РозтбрЖЯ, -ЖЯ—окончание яр¬ 
марки, базара, 

Розторопа, -пв — повятливий, 
Розторбпати—понять. (-вая. 
Розточу вати, розточити—І) раз- 
брасьівать, разбросать, рас- 

і кидать, развеять; 2) разлн- 
вать, разлить (из бочки по 
бутилкам); 3) увелнчивать, 
увели чить (зданне, о дожду) і 
4) истачивать, источить, на¬ 
гризать, язгризть. 

Рс втрата—растрата. 
Розтрачувати, розтратити — 

І растрачивать, растратить. 
І Розтренькатися — разбвться, 

расшататься, расхлябаться. 
Розтрибуха—развратшіца. 
Розтринькувати, розтринькатії 

—растрачивать, растратить* 
попусту, промотать. 

Розтріпувати, розтріпати-грас* 
трепнвать, растрепать. 

Рбзтріск, -ку-раскол; расгреск. 
Розтріскатися, розтріснутися— 
растрескаться, расколотьсд. 



Розтрощити— Гозхлипатиси 

Розтрощити - раздавнть, ро¬ 
бить вдребезги 

Розтроюджувати, розтроюдити 
разбередить, бередить (ра¬ 

ну);-ся — 1) разбередиться; ,, 
2) воспьідать (любовью). і 

Рбзтрус, -су — раструска, рас- 
сьшка 

РоЗТруха—публичная женгцина. 
розтручати, розтрачувати, роз- 
трутити, *чу, -тиш—растая- 
кивать, растолкать, разда- 
вливать, раздавнть 

Розтрушувати, розтрусити рас- 
трушивать, раструсить, рас- 
сьшать. 

Розтужйтися—пре даться тоске. 
Розтулювати, розтуляти, роз¬ 
тулити—разжимать, разясать, 
раскрьівать, раскрьіть. 

Розтурбувати—растревожить. 
Р63ТЯГ, -гу—растяжение. 
Розтягання — 1) растяги вание, 

2) растаскивание. 
Розтягати, розтяпиу)ти - і) 
растягивать, растянуть, 2) 
р&стаскнвать, растащить 

Розтяжний—растлжимьій 
Розтяжність—растяжимость. 
Розтяпака—разиня 
Розтяти, розітнути—1) разру. 
онть; 2) разрезать,разорвать. 
Свист р-нув повітря —свист 
прорезал воздух. 

РЙЗум, -му 1) разум, ум. Дур- 
НИЙ р.—глупость з дурнбго 
р-му—по гяупости. Брати на 
Р* — заметать, привимать к 
сведеняю. На р. навести— 
навести на ум, научить, по- 
советовать, растолковать, З 
р—му звести—обмануть, оду- 
рачить, сбпть с толку. На¬ 
вчати розуму — наставлять. 
До р-му приймати — внима- 
тельно слушать. До розуму 
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Дійти—поумаеть, с возрастом 
поумветь. До р-му довести— 
воспитать, вскормить. Дер* 
жати р. у ГОЛОВІ—бьгть бла 
горазумньїм. Добрати р-му— 
взять В толк, сообразить, по 
думать. В р, прийти -обра* 
зумиться. Не спбвна р-му— 
не в полном уме. Спасти на 
р.—прийти на ум. Піти де 
голови по р.—подумать, об- 
ращаться к доводам рас суд¬ 
ка. 2) смьісл. Р-му не доберу 
в цьому—не пойму, какой туї 

_озумець, -мця—умник.[смисл. 
Розуміння — 1) понимапие; 2 
повятие 

Розуміти - аонймать, -ся (на 
чому) иовимать, смьхслиті- 
в чем, знать толк в чем 

Розумний—умпнй. 
Розумник,-ниця— умонк, -ница. 
Розумнішати—долаться умнее. 
умнеть. [но; 2) понятао. 

Розумно, нар. —1) ум по, раз ум* 
к Розумовий— умственньїй. 
Розумування — рассуждение, 
умствование. [умствовать. 

Розумувати, -мую—рас су ждать 
Розхапувати, -пую, розхапати, 

-паю- расхвативать,-хватать 
Розхвилювати — взволновать. 
разво.теовать 

Розхвбрітися—расхвораться. 
Розхиляти, розхилити—разги- 

бать, разогнуть, 
ї озхіільчастий —раСХОДЯПХИЙСЯ 

в сторони. 
Р 03Х їіт а н и й—р аслхата н н ьт Й 
Розхитувати, розхитати - 1) 
расшатьівать, расшатать, 2) 
ра'скачивать, раскачать 

Ршхїд -ходу — 1) расход, см 
Видаток; 2; см. Розхбдини. 

Розхідний—расходящийся, 
Разхлипхтися — расплакатьс» 
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Розхлюпувати —Розчути 

Розхлюпувати, розхлюпати — І 
расплескивать, расплескать, 
расплеснуть. 

* Розхбджуватися, розходитися, ! 
-ДЖУСЯ — 1) расхаживаться, 
разойтись (после известпого 
времени ходьбн), приняться 
ходить; 2) (о ветре, дожде и 
т. Ь.) успливаться, усилить¬ 
ся; 3) сердиться, рассердить- 
ся, вийти из себе, воііти в 
азарт. [соб рання. 

Розхбдини, -дин—конец сходки. 
Розхбдитися, -джуся, розійтися 

—расходвться, разойтись. 
Розхрабруватися, -рушся—рас* 

храбриться. 
Розхристаний —растрепанньїй, 

незастегвутьій. 
Розхристати - расстегнуть, от- 

крьіть грудь. 
Розхрнстя — ходящий, -щая с 

открьітой грудью. (колотьіи. 
РозхряланиЙ — разбитий, рас- 
Рбзхряпень, -ПНЯ *— разбитий, 
расколотьій предмет. 

Розцвірінькатися — раещебе- 
таться, рассверчаться, [тавне. 

Розцвіт, -ту — раедвет, пропве- 
Розцвітатиіся), розцвісти(ся)— 
расцветать, расцвести. 

Розцінбвувати, ^розмінувати, 
-ную—распродавать, распро- 
дать с торгов. 

Розцінювати, розцінити, -ню— 
расценивать, расценить. 

Розціпляти, розціпити, -плю, 
-пиш—разжимать, разжать, 
разнимать, разнять, 

Розцуратися—разойтись, пре- 
кратить знайомство. 

Розчавлювати, розчавити, -влю, 
розчавйчити, »чу, -чиш, роз- 
чавушити, розчавчйтиі *чу, 
-чиш — раздавливать, * разда- 
вать, расплющить. 

Розчар&вувати, розчарувати— 
І) раечаровьівать, раечаро- 
вать; 2) снимать, снять код- 
довство. 

Розчарування — разочароЕание. 
Рбзчах, -ху — раскол в дереве 

в доль ствола. 
Розчахнути—1) (о дереве) рас- 
колоть, разорвать вдоль; 2) 
распахвуть, растворить. 

Розчепити, **сят ель Розчіплю¬ 
вати, -ся. 

Розчепірити—растопшрить. 
Розчервонітися-раскраснеться. 
Рбзчкн, -ну—раствор. 
Рбзчйна—закваска. 
Розчиняти, -ся, розчати, -ся, 

-йічну, -неш, см. Розпочина¬ 
ти, -ся, розпочати, -ся* 

Розчинений — 1) открьітий; 2) 
1 растворенішй (при образова- 

вии растворов). 
Розчинний—растворимьій. 
Розчинність—растворимості. 
Розчинюваний —растворяеьнй. 
Розчиняти, розчинити—і) от* 

ворять, отворить, -растворять, 
растворпть; 2) растворять, 
растворить. Р. на хліб-де- 
дать закваску для хлеоа* 3) 
вскривать, вшнуть внутрон- 

, вости (у риб, напр.). 
Розчисляти, розчислити рас“ 

■ счптнвать, рассчитаїь. 
Розчіплювати, розчепити,-плю, 

-пиш—расцеплять, расценить, 
разнимать, разпять; -СЯ от- 
цепляться, отдепиться. 

Розчісувати, розчесати—раече- 
! сивать, расчесать. 
Розчбвпати, розчовп(ну)ти 

1 понять, уразуметь. 
Розчумати—понять, уразуметь; 

_СЯ _ притти в себя (после 
Тяжелого сна). [шать. 

Розчути, -чую, -чув — раеелш- 



Розчухрати—Ропи ще 

Розчухрати,-раю—і) р&зрубать 
надвоє; 2) разбросать, рас ки¬ 
дать. 

Розчухувати, розчухати—(о по- 
чесшании) расчесьівать, рас- 
чесать. тся 

Розшарітися, см. Розчервоніти- 
Розьіарпувати, розшарпати _ 
рас і ерзивать, растерзать. 

Розш ве н д а [я ] т ис я — расхо дать¬ 
ся, много ходить. 

Розшелестітися, -щуся, -стиш- 
СЯ—расшелестеться, расшу- 
меться. 

Рсзшерепа, -пи—растопьіра. 
Розшивати, розшити, -шию — 
распаривать, ‘распороть. 

Розши кувати — расдределить 
расставать, [струб. 

Рбзшир, -ру—расширение, ра- 
Розширятн, розширювати, роз¬ 
ширити—расширять, расши- і 
рить, распространять, распро- 
страеить. г 

Розшматовувати, розшматува- 
ТИ разрмвать, разорвать на 
куски. 

Розшморгувати, розшморгнути 
раздергивать, раздернуть.- 

Розшолопати—смекнуТЬ, разо- 
брать. 

Розшруббвувати, розтрубува- 
ТИ—разввгнчпвать,развинтить. 

Розштовхувати, розштовхати- 
расталкивать, растолкать. 

Розшук, -ку—розьіск. Карний І 
Р*“7Уголовньііі розмок. 

Розшукування—размскпванпе. і 
Розшукувати, розшукати —т>а- 
зискивать, размскать. 

Розщебетати—разоолтать; -ся_і 
. расшебетаться. ’ 
Розщипувати, розщипати-рас- 
щнлмвать, рас щипать. 

Розщібати, розщебнути, см. 
Розстібати 

_ _«ям 
^ —та, 

Розтіпатися розщепнутися — 
растегиваться, ^тегнуться 

Розщот, -ту — рассчет. 
Роз’юшити—раскровявить, из- 
бить до крони; -ся—сильно 
рассердиться, раздражиться. 

Роз язувати, роз'язатн — раз- 
вязмвать, развавать* 

Роз’яряти, роз’ярити—1) раа'я- 
рять, раз’ярить; 2) разжпгать, 
разжочь. 

Роз’ятрювати, роз’ятрити 
растравлять, растравить, раз- 
переживать, разберодить. 

Роївня—ройник. 
Роїстий—богатий роями 
Роїти — випускать рой 

І £° 2®* ГГ темно-гнедая пошадь. 
Роиовик, -ка—матгічянк. 
Ройовиця—ровіше пчол. 
Рокйта, рокитина—ракита 
РокбвиНий — првдназначеннмйі 
предопрвделе ННЬІЙ. 

Роковнй—годовой. 
Роковини, -вин—годовідана. 
Рокотіти, -чу, рокотіти, -чу, 

-ТИШ—-греметь, рокотать. 
РОі(Итня,-яі—грохотание грома. 
Ролета, -ти—штора. 
Ро[І]Льнйк, *ка — земледелец, 
хлебопаше д. [роман. 

Романсну—1) ромашка; 2) (дкт.) 
Ромен, -мна и мену—ромашка. 
РоменовиЙ—ромашковий 
Роми, «МІВ—цигане, [матка, 
Ромняяок, -нку—душистая ро- 
Ролшас—двойная подошва. 
Ронд, -ду—сбруя. 
Ронити, -ню—1) ронять, терять. 
Дух за ким р.—бмть без ума 
от кого, души не чаять в ком. 
2) сброеить ребенка. 

Ропа—1) сукровида; 2} рассод; 
3) нефть 

Ропа в к а—ля гу ш ка. 
Рошіще, *ща—нефтяаме земди. 
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Ропляний — смочевнмй рассо- 
дом. 

Ропотіти, -чу, -тиш — 1) бол- 
тать без умолку, бормотать; 
2) шуметь при движевиа. 

Роптатн, -пчу, -чеш — 1) бор¬ 
мотать; 2) (о воде) сильно 
журчать. 

Ропуха, ропуханя — яягушка. 
Ропухатий—толстмй, раздутмй. 
Роса, -си—роса. Перегнати на 

рбсу КОГО—задать кому 
Росити—орошать, кропить, -СЯ 

—1) покриваться росой; 2) 
увдажняться. [русекий. 

Російський—!) российскпй; 2) 
РосіЙщина—1) все русекое; 2) 
руссотяпство. 

Російщити—обрушать. 
Росїл, -еблу—1) рассол; 2) суп, 
буяьон. [скяй. 

Росіянин— 1)россияяин; 2)рус- 
Рославий, рослий — високий,• 
Рослина—растевпе. [рослий. 
Рослинний—растительньїй 
Росомаха—(шрь) россомаха. 
Рости, прош, ріс, росла—расти. 
Ростііна—-растение. 
Ростити, -щу» -спіш—растить 
Ростун—порода явна. 
РостЮчий—скоро растущий. 
Ростян йй—растительшіїй. 
Рость, -ти—растительность, 
Рбсяний—росистий. [роси. 
РДсяно, пар.—росно, мокро от 
Рот, р. рйта, мн. роти — рот. 
Ротатий—1) имеющий большой 

рот; 2) крикливий. 
РбтмІстер, -тра — ротмистр. 
Рохкання—хрюканпе. 
Рбхкати, рохкотати, -чу, -чеш 

—хрюкать. [год. 
Рочистий—годовой, би в. раз аа 
РОЧИТИСЯ—давать обет. 
Рощений — ращевнмй, вмріі- 

ставшпй. 

Рощілина— расселива, трещина- 
Руб? -ба « -бу—1) рубед. На < 
руби надіти — надеть иа-из- 
напку. 2) ребро, грань, край, і 
Рубом поставити—а) поста* 
вить на ребро; б) виставить 
на показ. 

Руб, -бля—рубль (денежн.). д 
Руба, пар. — ребром, гравьвх 
Рубай ,-бая—дровосек. [краєм , 
Рубак, -ка—1) дровосек;2) ста- 
Рубака—рубака. [меска 
Рубанець, -нця—полево, отру 
Рубаний—рубленвмп. [бок. 
Рубанка—1) рубка (дров); 2) 

сорт мелколвстой махорки. 
Рубання—рубка, крошка. 
Рубанок, -нка—рубанок, струг. 
Рубати, -баю—рубить. Рубати в 
пень—истреблять до посяед- 
вего. 

Рубатка—грубая рубашка. 
Рубач, -ча—рубщпк, дроворуб. 
Рубель, -бля—1) толетая жердь; 

2) валек для катання белья; 
3) рубль Два ' рублі — два 
рубля. 

Рубець, -бця—1) рубед в шнтье, 
одежде. Шити рубцем—сши- 
вать, захвагмвать за самме 
края материн. 2) шрам; 3) 
рубед, же лудо к жвачиого жи- 
вотного. 

Рубити, -блю—обрубдять. 
рубіж, -ежа—1) парез, вирез ка„ 

зарубка; 2) тупая сторона 
ножа; 3) край, грань; 4) кашка 
в лнетке 

Рубковяй—из тонкого полотна. 
Рублевий—рубдевшй. ^3 
Рублений—еделанимй в еруб. 
Рублінник—отметадк при рубко 
дереаьев 

Рубльовйк — рублевая монета. 
Рубнути — 1) рубнуть; 2) зд- 

нграгь с жаром. 
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РубЛк, *§ка—1) тонкою полот¬ 
но; 2) ТОНКИЙ СИТПЄВДЙ ЯЛИ 
батистовий платок. 

Рубом, см. Руба, 
Рубонути—сияьво рубить. 
Рубці, -ців—1) см. Р)бець, 2) 

см. Руб’я; 3) блюдо из руб- 
повг желудков. 

Рубчастий—гранений. 
Руб’я, -б’я—рубище. 
Руга, •ги —• церковная земля, 

отведенная для лпичта 
Ру», -ДЙ-, р,ді;% „^„0,. 
болото; 3) кровь. 

Рудиголова — (сущ.) риже воло 
Рудий—ІЗЬІЖИЙ. [сьій, -ая. 
Рудіти, «ДІЮ—рижеть. 
Рудка —ржавое болото. 1 
Руд ник—руд око а. 
Рудня 1) место добивання же* 
лозной руди; 2) железопла- 
вильний вавод. 

Рудобрнвий—рижебровшй 
Рудуватий—рижеватьій. коряч- 

неватьій. 
Рудяві; і!—рьіжеватьш. 
РуДЯВИНд— ржавое болото. 
Рудянйй — 1) кровавий; 2) 

воде) покритий ржавчявой- 
3) рудний, срудой, 

Ружа, -жі • сл. РАжа 
Ружний—идущий на содержа 
ниє духовенства. 

Руїна—1) развалива; 2) разру 
шение, истребление; 3) разо 
ренле. 

руїнний—разрушительний. 
Руїнник—рззрушнтель. 
Ру ї н н йц ь к ий - разру ш в твл ь ний. 
Руйнівник, -Ка. — разру шитедь. 
Р у й н і внйч н й - разру шите льв ий. 
Руйнбвище—разваллни, место 
покритеє раз вали вами. 

Руйнування—розру шєние. 
Руйнувати — разрушать, разо- 

рятЬ| истреблять, у ничтожать. 
* і 

! РукА— 1)рука, Руку давати- ио* 
давати руку. Руку подати— 
а) подать руку; б) помочь. 
Рука, не рука кому, з руки, 
не 3 руки—сподручно, удобно, 
не удобно кому. РукАю вдас- 
ною — собственноручно. Ня 
руку, на руку ковінька —в 
руку вигодао, удобно. Руки 
зв’язати—повенчатьсн. Руки 
скласти—перестать работать. 
Руки зложити—умереть. Пе- 
ребнвати руки — разнимать 
руки, бить евндетелем при 
еделке, пари. Руки погани- 
Ти браться за дедо, ве стою- 
*цее того. Р. погріти чим— 

і нажиться на чвм, обобрать 
когОф-Р, прикладати—усердно 

І работать. Ні за що рук за¬ 
чепити—ве над чем работать, 
хозяйевчатБ. Піти в руку_ 
дойти в поок Руку тягти за 
ким—держать чью сторону. 
З Довгою рукою—проса, ви* 
прашивая. Довгі руки мати— 
брать чужое, воровать. З чкєі 
руки бути—с чьеіі сторони 
бить. Рук докласти до чбго— 
поработать над чем. 2) сила, 
власті» У нього рука є — по¬ 
кровитель єсть 3) смеаа 
поля, у часток, клин поля. 

Рукав, -ва мнщ -ви, о овух—ру¬ 
кава—!) руядв; 2) пожарвиз 

| 3) еетвь (Ж.-Д.). [р-вов. 
Рукава, -вів—два рукава, пар*.3 
Рукавиця—рукав а ца. 
Рукавйчка^-перчатка. 
Рукавичний —перчаточ ний 
Рукавичник—перчаточник. 
Рукавча, -чати —рукавчик. 
Рукатн й—ру касти й. 
РукАтнся, см. Ручкатися* 
Руків'я, -в’я—рукоятка, 
РукАпини, -вин, см. Заручини 
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Рукодавник — ковец косовища 
РукодАїни, -їн—обручение. 
Рукодайний—:добровольний. 
Рукодій ль ник — рукодельнпк. 
РуКОДІЙ [ЛЬ]НИЦЯ—ру КОДе ЛЬНіща 

Рукодій [ль ня—рукод елпе. 
Рукодільство—ремесло, кустар¬ 

ний промисел. [діЙня. 
Рукодія, рукодіяння, СМ. Руко- 
Рукомесл А— ремесло. 
Рукомеский—ремесленний. 
Рукомесник — 1) ремесленник; 

2) мастер. 
Рукомество — ремесло. 
РуКОМЙЯ, -мйі—рукомойник. 
Рукопаш, пар, — с помощью 
только рук. 

РукАпашниЙ—ручной, без ма¬ 
шинного прпвода. 

Рукопис, -су—рукопнсь. 
Рум, гму—сухопутье.. 
Рум, межО. — скрвп,хлоп. [коаь. 
Румак, -Ка — аргамак, боевой 
Румати—1) плакать; 2) (о жи¬ 

воти.) жевать (звучно). 
Румсати—плакать, хникать. 
Рум’ян, -ну—ромашка. 
Рум’янець, -нця—румянец. 
Рум’янитися—краснеть, рдеть. 
Рум’яніти—долаться румяньш. 
Рум’янці, -ЦІВ—румянец. 
Руна, р. рун—всходм. 
Рунати, см. Лунати. 
Рундук, -ка — І) крильцо; 2) 
ларь, ларек. 

РундукАвий—крилечний. 
Рундучний—крильцовой, ларь- 
Рунистий—кустп стий. [ковиїї. 
Рунитися, -ниться—ку статься. 
Рунна—цилнндрпк для табака 

в трубке. 
Руно, ми. руна — 1) руно (на 

овце); 2) всходм. 
Рунтати — тревожить, беспо- 

копть, трогать с места, раз¬ 
рушать. 

Рунтувати — тревожить, беспо* 
коить, разрушать. 

Рупа—яма для картофеля. 
Рупа[и]ти, -паю, -пиш—бить 
желательним, иотересовать. 

РуРа» Рурка — труба, трубка. 
РуркАватий, рурчастий,рурку» 

ватий—трубчатий. 
Русавка—русалка. 
Русак, -Ка — порода сельдей. 
Русали, -лів—женский народн. 
Русалка—русалка. [праздннк. 
Руса ля, -лів—троицкие святки, 
Русальний—русальнип. 
Русальчнн — привадлежащвй 

русалко.' Р. Великдень—чет¬ 
вер г тровдкой неделн. 

Русий—русий. 
Русин, -на, мн. русини—русин» 
украй не ц. 

Русинка — русинка, украпека. 
Руснак, русняк—руоив, украв- 
РусокАсиЙ—с русой косой. [неп. 
Русявий — свєтлоруснй, блон¬ 
дин. [русим. 

Русявіти—становиться светло- 
Русявка—блондинка. 
Руський -І) (гал.) у крап нскнй; 2) 

великорусский; 3) велико¬ 
росе; 4) русекий. 

Руськ ість—свойство русского. 
Рута—(раєм.) вид мятш. 
Рутити, ручу, -тиш — кропко 
Рух, -ху—движеопо. [спать. 
Рухавка—двпженпе, волиение, 

смута. 
Рухати, -хаю, рухнути—1) дви¬ 

гать, двинуть; 2) швволить, 
шевельнуть. [ний. 

Рухливий—подвожной, провор- 
Рухлий—рихлий. 
Рухляк— мергель. 
Рухнути—рухнуть. 
Руховий— двпгательний. 
Рухімий—дввжимий, Р-ме доб* 

об—движпмое имущество. 
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Рухомість — даяжнмооть, дви- 
ашмсв пмущество. 

Руці—1) \детск.) ручки; 2) (д*о£- 
ств. V.) руки. 

Руця—(детск.) рука, ручка* 
Руч (нескл.) в вьіражеиилх: У 
ліву р.—влево. У праву р.,—* 
вправо. Руч-6б<руч—рука-об- 
руку. Під п’яну р„—под пая¬ 
ную руку. Під добру р. — в 
хорошую мину ту. ПІД гаря¬ 
чу р.—в мннуту гнева, под 
сердитую руку. На ЧИЮ р,— 
в чьго пользу. На свою р. гор- 
нуги—говорить В СВОЮ поль- 
зу* На скЛру, швидку р.—на- 

Ручайу -чаю—ручей. [скоро. 
Ручатися, см. Руч йти. 
Ручений—ручной.. 
Ручнй—ловкий, сильний. 
Ручити, ручитися (чим, за ко¬ 

го, за що, в чому)—ручаться. 
Ручиця—і) ум. от рука; 2) ко¬ 
лишнії под крьшьями в возу. 

Ручка—1) ум. от рука, У ручки 
З ким братись — вступать с 
кем в рукопашную, бороться 
шш биться. 2) рукоятка ин* 
струме нта, орудия; 3) дужки 
сундука; 4) грпф струнного 
инструмента; 5) одна поло* 
вина покоса. 

Ручкатися —здороватьсй за ру¬ 
ку, пожимать руку. 

Ручковйй—X) из рук данний; | 
2) (о тавше) самодельнмй, , 
простой (табак.) 

Ручний—1) ручной; 2) (о т- 
санье) рукописний. 

Ручник, -ка—1) см. Рушник; 
2) (в ножно й толчее) пере¬ 
кладина. [ручка шзльї. 

Річниця—1) СМ. Рушниця; 2) 
Ручно, кар.—і) см. Зручно; 2) 

сдолано руками, Р, вишива¬ 
ний —вишитий руками. 

Ручухнз—рука, ручище. 
Рушання—движение с места. 
Рушати, рушити—1) двигать, 
двинуть, трогать, тронуть; 
2) шевелпть, пошевелить, шв- 
ведьнуть; 3) двигаться, дви¬ 
нуться, трогаться, тропутьсл 
(с места). ’ [тися* 

Рушатися, рушитися, см. Руха« 
Рушений—трону ТВІЙ, с двину в - 
Рушення—-ополчение. [шийся. 
Рушій, -Ія—1) двигатель; 2) ри~ 

чаг; 3) пуск (в маш.). [ний, 
Рушний — подвйжпой, просор- 
Рушник, -ка—полотенце. Р-кк 
подавати—дать согласие на 
сватанье. На р-ку стояти — 

Рушниця —ружье. [венчаться 
Рушничний —ружейний. 
Рюм, -му—плач. 
Рюм(с)а, «и (общ.)—плакса. 
Рюм(с)ати—плакать. 
Рюмсання—плач, хньїкание. 
Рябець, -бця—коршун. 
Рябий—1) пестрий; 2) рябой, 

пз’еденьїй оопой, пат нами, 
Рябйна (см. Горобина)—рябина. 
Рябити, -блю, -бйш — долать 

пестрьім. 
Рябіти, -бію—пестреть; -ся— 

видається в виде отдельньїх 
пятен, точек. 

Рябо, кар.—пестро. 
Ряббк, -бка—рябчик. 
Рябокрилий—пестро крьіїшй. 
Рябомйзий—1) (о животпом) с 

черньїми пятнами на мордо; 
2) пестрьій. 

Ряботиння—1) следи от оспи; 
2) веснушки, рьіжие пятна. 

Рябуха—пестрьій предмет. 
Ряд, -ду—1) ряд, линид. Ряд- 

З^ряд ставати — становиться 
роввьіми рядами. В рядй-годи 
—изредка. 2) очередь; 3) коц- 
ская сбруя; 4) догрвор. 
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Ряденце—ум. от ряднД. 
Рядити, -джу, -диш—1) чии, у 

чому—раедоряжаться, давать 
порядок; 2) що—приводить 
в надлежащий вид, убирать; 
3) КОГО — договаривать, под¬ 
рижать; -ся—собираться, го¬ 
товиться. 

Рядна, -ноІ—условие, дсговор. 
Рядний — аккуратеьій, хозяй- 

стденньїй. 
Ряднина, -ни —1) дерюга; 2) 

одежда из грубой ткани. 
Ряднб, -на^—толстая пеньковая 

ткань. Накрити мбкркм ряд* 
нбм кбго — наброситься на 
кого, слова не дать сказать 

Рядно, пар.—нарядно. [кому. 
Рядняний—дертожньїй. 
РЯДОВИЙ—1) обьгчнмй, обьїкно- 

венньїй; 2) рядовой; 3) оче- 
редной, следующий по по- 
рядку. 

Рядовїік, -ка— (воекн.) рядовой. 
Рядовина, -нй—1) дерюга, гру¬ 

бий холст; 2) худпшй сорт 
суква. 

Рядбк, *дка—1) ум. от ряд; 2) 
строчка, строка (в княге, на- 

Рядюг(жк]а —дерюга, (прим.). 
Рижа — 1) утварь, орудия; 2) 
шайка банная. 

Ряжанка—варепец, род просто- 
квашл. 

Ряжка, см. Ряжа 2. 
Рима—рама. 
Рямен6,-на—переплет оконной 
рами. 

Рямн, р. рям—складки, оборки. 
Рямити, -млю, -миш—складу¬ 

вать в складко. 
Рямка—рамка. 
Рямпати, -паю, -паєш—чири- 

кать, трещать. 
Рямця,-ці и-мця,-мців —рамка. 
Рям*я, -мя— рубнще. 

Рянда, си. Ряндя. 
Ряндавий-оборванвий, рваний. 

в лохмотьях, 
Ряндар, -ря—ветошник. 
Ряндя, -дч—лохмотье, тряпье. 
Ряса—1) ряса; 2) колос проса, 

овса, метелка у растений, ве¬ 
ни чек. 

Рясити, -шу, -СЙШ — делать 
обильним плодами, дистья- 

Рясйця—складка, сборка. [ми* 
Ряска, -кн—1) см. Ряса;2) вод- 

ное растение. 
Рясний, ряснйстий—1) густой, 
обильньїй; 2) (об одежде) ши¬ 
рокий, пишний. 

Ряснйця—складка, оборка. 
Рясніти—буть густо покритим 

изобнловать. 
Рясно, пар.—3) обильно, густо; 

2) (об одежде) широко. 
Ряснота, рясота—обилие, изо- 
билне (плодов, листьев). 

Ряст,-ту—1) {раст.) раст; 2) 
рас.тительность. Топтати ряст 
—жить. Не топтати рясту— 
умереть. [дитель. 

Рятівник— СпасиТель, освобо* 
Рятівничий—спасательний. 
Рятувальний—спасательний. 
Рятування—сцдсание. 
Рятувати, -тую — спасать. Ря¬ 
туйте!—спасите! караул! 

Рятуватися—спасаться 
Рятуйточкн—ум. от ря*увати, 
Рятуй, -на, см. Ратівнйк. 
Рятунка—спасительница, спа 

саюгдая. 
Рятунок, -нку—спасение. Жад 
ного р-нку—нет спасеная. 

Ряхатися,-хаюся,*єшся—соби 
раться, трогаться. [сверкать, 

Ряхтіти, -хчу,-тйш—блестеть 
РяхтяннЙ — блестящий, свер 

кающий. [четвереньках 
Ря цькувати, -кую— ползать ні 
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с 
С, см. З, Не С-так—не столько, 

не в такси степени. 
Сабаш, -шу—шабаш, 
Сабе, см, Цабе. 
Савур, -ра—балласт, 
Савурннй—балластний. 
Сага, *ги—залп в речиой. 
Сагайдак, -ка—колчан. 
Саганиетий — (о лошади) длив- 

ноногий. 
Саг[г]мал, «лу—стадо ягнят с 
Саган, -на—котел, [матками. 
Сад, -ду—1} сад. С.-виноград— 
виноградник. 2) мельничний 
постав. 

Саджавка—рнбнмй садок, 
Саджанка, садження — посадка. 
Саджати, -джаю—сажать. 
Саджений — 1) саженний; 2) 

чим—у саженний, усмланний, 
Садиба~усадьба. [усеянвьш чем, 
Садйкало—забияка, задира. 
Садити, -джу—1) садить; 2) на- 

сажпвать, помещать, С. гай¬ 
дука—танцовать гайдука, тре- 

Садібня, -ні—питомник. [пака. 
Садівник, -ка—садоввнк. 
Садівннчити, -чу — зави маться 

садоводством. 
Садіння—сажание, посадка. 
Садкбвий—садовой. 
Саднб, -на, р. мн, -ден — сса 
дина, ваминка. [рить. | 

Саднути, -дну—садануть, уда- | 
Садовина—І) фрукти; 2) плодо- 

вие деревья. 
Садовити, -влю, «влять—1)ко-| 

ГО—садить, усаживать; 2) що 
—сажать, сеять. 

Садовище—место иа-под сада. 
Садовникуеати, -кую—бить са- 

довшіком, нести садовничью 
службу. і 

Саєт, -ту, саста, -ти—тонкий 
англ. сукно. 

І Саж, -жа—І) саж; 2) плетеная 
корзинка для хранения в воде 
пойманной риби, [ниє 

, Сажанка — посажевное расте- 
Сажер, -ра « сажотрус, -си¬ 

тру бо чи ст. 
Сажка—і) ум, от сажа;2)зана; 

3) см. Верша. 
1 СажниЙ—покрьітмй сажею. 
СажНЙДЯ—сорочка трубочиста 
Сажньо[е]вйй—саженний. 
Сайгак, -ка—сайга, дикая коза. 
Сайдак, -ка—1) см. Сагайдак; 

2) род риболовного сака. 
Сака, -КЙ—бочка водовозная. 

* Саква,-ви—боченок для води. 
Сакви, *ков—1) сума перемет¬ 

ная; 2) род писанки; 3) на- 
і звание двух взяток при игре 

в хвильки. [кове.). 
Сакрамент,-ту-причастив (дер* 
Сакуля—риболовний сак, 
Сал, -лу — (рьшолое.) простран- 

ство води илл льда, захва- 
ченное сетями. [аов. 

Сала — небольтой плот из сно- 
Саламаха, соломаха—(куитньс) 

род тюри. 
Салашина—шалаш. 
Салашйтися, -шуся—поселять¬ 

ся (иронпч.). 
Салган,-на—скотобойня с сало- 
Сале[і]тра—селитра, (топкой. 
Саленик, -ка и салій, -дія — 
личинка майского жука. 

Салистнй—жирний. 
Салмаш, -ша—подпасич (овец). 
Сало—сало. Дурне с*—ту ница. 
С* дерти—род игри у Маль¬ 
ти ко в. Залити с. за шкуру*- 
досадить, допечь кому. 
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Сало губ, -ба—торгаш. 
Садом'як, -ка—вашатмрь. 
Салотовка — 1) см. Ковганка; 

2) глупая башка. 
Салянка—(пт.) синица. 
Салянйк, -ка — майский жук. 
Сальва—залп, салют. 
Сільм’якбвий — нашатирний. 
Сальня—салотопка. 
Сам, -а, -6, мест.— ]) сам; 2) 
оди н, один только, один лишь. 
С. один — совершенно один. 
С. душею—один-одинешенек. 
Брати у саму—р&зммшпять, 
обдумивать. Сама чорно¬ 
бривка—чернобровая (собой). 

Саманати, самарати (до кбго, 
на кого) — походить, смахи- 
вать на кого. 

Саме, пар. — именно, как-раз. 
С. тоді—именно тогда. 

Самий, сама и самая, саме и са¬ 
меє, мест, один, только один. 

Самиця—самка. 
Самісінький—І) такоЙ именно; 

2) одинехонек. 
Самісінько, нар.—именно, как* 
Самітний—одинокий. (раз. 
Самітник, -ка — одинокий че* 

довек, бобиль. 
Самітниця—бобилка. 
Самка — род детской болезаи. 
Самки—опуходь в горде. 
Самобранний—1) самовольний; 

2) самовольно захваченний. 
Самобрання—самовольний за¬ 

хват. [лие. 
Самобранство—захват, самово* 
Самобутній—самобитний. 
Самобутність, -»ности — само* 

битность. 
Самовидець, -дця — очевидец. 
Самовизначатися, самовизначи- 
ТНСЯ—самоопределяться; са- 
моопределиться. [ление. 

Самовизначення * самоопреде* 

Самовідданий — самоотвержеа* 
ний. 

Самовідданість, -насти—еама- 
отверженность. 

Самовіддано, нар.—самоотвер* 
женно. 

Самові[6]льний —своевольнмй. 
Самові|о]льно, нар. своевольно 
Самовладність, -ности — само* 

властие, самодержаїше. 
Самовладно, кар.—самовластно. 

самодержавно. 
Самовблець, -льця — своеволь- 

нїгк, самодур. 
Самого [і] н, -гону, самогонка— 

самогон, самодельнаа водкл. 
Самоде[у]р, -ра — удочка для 

скумбрии. 
Само дери, -рів — риболовний 

снаряд (для ловля сома). 
С амод іс вий - самодействующиа. 
Самодовільиий и самодовлінний 

—самодо влеющий. 
Самодруга, -гої — беременаая 
Самодуріння—самообольщение 
Самозабуття—самозабвеегие. 
Самоза(в)довДлений — самодо* 

вольний. 
Самозанедбання — самоотрече 

ниє, самоотвержение. [ниє 
Самозапалення — самовозгара 
Самозахист, -ту — самозащпта 
Самозбудження — самовозбу* 
ждение. 

Самозваба — самообольщение 
Самозванчий, са.мозванський — 

самозванний. 
Самозвук, -ку (гра.«.)—гласний. 
Самозречення — самоотворжен- 

ность, самоотреченио. 
Самоістність — самостоятель- 

ность, незавнсямость. 
Само(с)кйдка—-самосбрасиваю* * 
щая жатка. 

Самокйсся, самбкись, -си и са- 
иокнш(а)—вростокваша. 
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Самолюбивість и самолюбство— 
самолюбне, 

Самооблуда и самообмана—са- 
мообольщение. [ниє. 

Самообмеження—самоограничв- 
Само одурення—самообман. 
Самооплатність — самоокупає¬ 
мось. 

Самоосвіта — самообразование. 
Самопал, -лу—1) самопал, ру- 
жье; 2) ловупзка на медве- 
дей п др. крупньїх звереіі. 

Самопальний — еамовоспламе- 
НЯЮЩИЙСЯ. [ниє. 

Самопанування — самообяада- 
Самопас, самбпаски, самопасно 
и самопасом, пар.—без пасту¬ 
ха, без присмотра. 

Самопас, -са — насущнії сам 
СВОЙ СКОТ (не в обществен- 
ном стаде). 

Само перше, пар.—прежде всего. 
Самописний, -ка — пишущиії 

ашіарат. 
Самспмхом, на-самопйх, пар.— 

без прнглашення, самоуп- 
равно. 

Самоповага—сам оу важенне. 
Самопокора—самоу нажени е. 
Самопопр ава—самоисправление. 
Самопосвята—самопожєртвова- 

вие, [екать копоть. 
Самопотіти — коптить, непу- 
Самопочуття — самоощущешіе. 
Самоправство— самоуправство. 
Самоприсуд, -ду—1) право соб* 

ственного суда; 2) самоуп¬ 
равство. 

Саморідний—самородний, есте- 
ственньзй, натуральний. С-дна 
дитина—внебрачннй ребекок. 

Саморббка—самоделка. 
Саморобний—самодельнн й. 
Саморбзвій, -вою, саморозви- 

нення, саморозвиток, -тку— 
саморазвитие. 
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1 Саморуч, нар.-собственеоручно 
Саморз^ннй—1) самодельньїй; 

2) собственеоручньїй. 
Самосвїдбмість— самосовнание 
Са МОСИЛ, -ла—сам ОБ ластител ь 
Самосійний—самосейаьій. С-на 
дитина—внебрачное дитя. 

Самості йни й - самостояте льньї й, 
Самості[а]йнІсть-самостоятель- 

ность. 
Самбта, самотина— уедйвевие, 

| одиночество. На с-і—наедн 
не. С-тбю—в одиночку, оди¬ 
ноко. 

Самотека — безнмянная речка 
Самотік, *т6ку—самоток. 
Самотіти—жить уединенно. 
Самоті шеиня- сам ообольщенпе. 
Самотканий— собственвого, до- 
машнего тканья. [нокий. 

Сам6тни[і]й—уединенньїй, ОДВ- 
Самотужки, самотяж, пар.— 

с амо напряж ением,сам оси лом. 
Самоук, -ка—самоучка, 

І Самоукнй—сам учившийся. 
Само хвалько, -ка — самохвал 

хвасту нитка. [роводьно 
Самохіттю, самохіть, пар.—доб- 
Самочуття — самочувствие, са¬ 
мосовнание. 

і Самбшість—сам-шесть. 
Самура—евпнья. 
Сандолити — 1) вбивать, вго 

нять; 2) ловить острогой. 
Сандбля—трезубая острога, 

. Сани, -ней—сани. С. штильові— 
грузовие сани, С. залубні— 
сани-козирек. 

Саннці—полозья. 
Сайка, мн. санки— полоз, по- 
Санчата—саночки. [дозья 
Санчатнкк, -ка—саночник. 
Сап, -пу — 1) сопение; 2) (бо 

сап. [окучивания). 
Сапа—кирка (для вьшальїванпя, 
Сапальник, -ка — подольщик. 

+4 % 
• «ь. 

Сап&ння—полотье. 
Сіпати—1) солеть; 2) пьішать. 
Сапати—полоть. 
Сапатбр, -ра—драаач, культд- 
Са пачка—распашник. [ватор. 
Сапет, -та — 1) плетеная над¬ 

ставка на телегу; 2) плетеная 
рудная корзина. 

Сапетбн, -ну—бузиаеьій кисель. 
Сапкльно—ручка у кирки. 
Сапкий—1) утомительньїй, труд¬ 

ний; 2) рихлий, сину чий. 
Сапуга—кнутовище. 
Сапун, -на—(в загадне) нос. 
Сапуха—сажа. 
Сап^ян, -ну—сафьян. [ний. 
Сап’янний,сап’янДвиЙ-сафьян- 
Сап’ЯНЦІ, -кцІв—сафьязние са- 
поги. 

Сарана — бедеяга, несчастннй. 
Сарана—саранча. 
Саркати, сщ. чати, саркнути— 

І) фиркать, фиркнуть; 2) 
резко ответить. 

Сарна—серна. [ленника. 
Сарсама—инетрументьі ремес- 
Сас, -са —(нясех.) таракан. 
Сатаніти — беситься, • злиться, 
Сахарня—сахарншй завод. 
Сахатися (чого, від чого)—отда- 

ляться, чуждаться, избегать 
чего. 

Сахнутися (куди до кого)—тол- 
кнуться, обратиться к кому. 

Свавільний—своевольний. 
Сваволити—своевольничать. 
£ вавбля—своеволие 
Свар, -ру—1) брань; 2) укорн. 
Свар(к)а—несогласие, есера. 
Сварити, -ріо—1) кого, на кого 

—бранить, грозить; 2) КОГО 
З ким—ссорить. 

Сваріння—І) брань; 2) укорн, 
Сваркйй и сварливий — серди¬ 

тий, бранчлпвьій. [сердито, 
Сварливе[о), нар. — бравчдиво, 

іапвіжя—Саи іи)ічі 

Сватати, -таю—сватать; -ся (д* 
кого)—свататься. 

Свататися - стать сватьями. 
Сватач, -ча—жених, 
Сваття (соб.)—сватья. 
Свахатися - (о матерях жениха 

и певеспш) вступать в родство 
Свашка—1) (в сеадебн. обряде) се¬ 

стра жениха; 2) сваха; 2) (ирон.) 
усдужающая особа, втвруша. 

Свекла—свекольная ботва. [вьг. 
СвеклянИЙ—из свекольной бот- 
Свекруха—свекровь. 
Сверб, -бу—зуд. 
Свербіти, -бить — зудеть, че¬ 

саться. Мені вонб й не свер¬ 
бить—мевя ато не трогает. 

Сверблячий—чешущийся, зудя^ 
щвй., 

Сверблячка, -чки —1) зуд; 2) 
надоедливьій человек; 3) че- 

Свербота—свербеж. [сотка. 
Сверготіти—чирикать. 
Свердан, -на—сверчок. 
Свердел, -дла,свердло, -ла—бу¬ 

рав, сверло. (равить. 

Свердлити, -длю—сверлить, бу- 
Свердлбвий—сверлильньїй. 
Свер(д)луванни—сверленье» Ьу- 

равленье. 
Свердлячий -сверляший. 
Свид, -ду—1) растенпе, 2) за- 

вяденная палка. У С., на С., 
У с-у—недозрельїй На с-і— 
моложавий. 

Свидуватий—1) недозрельїй, зе* 
леноватнй* 2) молодой, мо¬ 
ложавий. 

Свижка, -ки -засмоленная тро- 
стниковая стрела. 

Свинар, -ря —свинопас. 
Свинарник, -ка, свинарня, -ні— 

евпнютнпк. 
Свинарча, -чати, евннарчук,-ка 

— 1) мальчик-овивопас;2)сьш 
свинопаса 
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Свинарюватн—бьіть свинопасом. 
С вининець, -нця—свииюшник. 
Свинка-1) ум. от свиня; 2) игра; 

3) жук-долгоноспк. 
Свинорий, -рию—СВИНОЙ ВЬЇГОН, 

СвннОта (собир.)—свииьи. 
Свинчук, -ка—свинтус. 
Свиня—1) СВИНЬЯ. С. лико во¬ 

лочить—будет бит, бита. С. 
морська—дельфин. 2) игра в 
карти; 3) чушка в игре в 
городки. 

Свиняк» -ка—1) порода грибов; 
2) свпной зкскремеит. 

Свиняка—(бранн.) свинья. 
Свинячий —- свиной, свинский. 
С. ДОЩ—дождь сквозь солн- 
це. У с. гблос озватися — 
слишком поздно сказать что- 
либо. [рогом, 

Свиріки, -кїв—пирожки с тво- 
Свиріпа, свиріпиця—сурепица. 
Свйснява—свистание, свист. 
Свисбнути—1) ссплой свпснуть; 

2) сильно ударить. 
Свист, -ту—3)свист. Піти у с*— 

сбежать. 2) понос. 
Свнста[і]ння — свиетание, свист. 
Свистілка—свирель. 
СвистовйЙ—свистящпй. 
Свистуха—1) понос; 2) застаре- 
ЛИЙ КОБІЛЛЬ. 

Свита, свитина — кафтан особ. 
крон. С. колова — мужской 
полушубок со стояч. ворот- 
еиком. [крон). 

Свитянка—полукафтавье (особ. 
Свищ, -ща—1) (телов.) маточ¬ 

ная ачейка; 2) свист, В борщі 
Свищі—пустая, неситая пп- 

Свідер, -Дра, см. Свердел, [ща. 
Свідка, -ки—свйдетельница. 
Свідкування—свидетель СТВ0В&- 
Свідкувати, см. Свідчити, [ниє.. 
Свідок, -дка—свидетель. Як с. 

—в качестве свидетеля. 

СвідбмиЙ — 1) известний, зва- 
комьіЙ. с, ЧОГО—а) знайомий 
с чем; б) отдающий себе от- 
чет в чем. Як і ви свідОмі— 
как и вам известяо. 2) со- 

1 знательеий. С. себе—отдаю¬ 
щий себе отчет. 

Свідомість, -мости—1) чого— 
знакомство с ч.; 2)сознание; 3) 
заведомость, соз вательяость. 

СвІдбмо, нар.—1) известно, зна¬ 
ком о; 2) сознатольно; 3) за* 
ведомо. 

Свідоцтво—свидетельство, 
Свідрувати, -рую — сверлить. 
Свідчення — 1) свидетельство, 

показапие. Силуване с,—ви¬ 
ну жде наое при з начне. СвідО- 

| мо неправдиве с. — заведемо 
ложмое показапие. 2) чого— 
прпзнаиие. 

Свідчити, -чу—свидетельство- 
вать, показивать, давать по- 
казанио; -ся (КИМ, ЧИМ) — 
клясться, призивать во евп- 
детели. БОгом с,—призивать 
во свидетели бога. 

Свіжина — 1) свежие припаси; 
2) сшрое мясо. 

Свіжити, -жу—освежать; 
Свіжіти, -жію—свежеть. 

і Свіжо,нар.-недавно,только*что; 
СвШ, своя, своє, мест.—свой. 
Як не свій ходить — сам не 
свой. Прибіг не своїми — бе- 
жал без памяти. • 

Свійський—домашний. С. тва¬ 
рина—домашнєє жпвотное. 

Свінути, *^ну и -ся—рассвесть. 
Як світ Йому свінув—сраау 
все ясно стало. 

Свіргун, -на—сворчок. 
Лірка,-ки—1) веревочка, швор* 

ка; 2) сверчок, 
Свірло—сверло, бурав. 
Свірні, -нів—кандели. 
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Світ, -ту—1) свет,’рассвет. С.- 
зоря—раесвет. На с. займа¬ 
тися—светать. На с, благос¬ 
ловлятися — рассветать. Над 
с.-под-утро, пред раесветом. 
2) свет, мир, вселенная. Це 
не близький світ — туда да¬ 
леко. Блйгомий с.—очень да¬ 
леко, С. за очі, за очима— 
куда глаза глядат. С. зав "я - 
зати—лишить свободи, стес- 
нить. С-ту запобігти—полу- 
чить помощь. С-том блукОти— 
бродить по миру. С, мені ПІД¬ 
НЯВСЯ — мне. стало веселеє, 
отраднее. ВІД с-та дурень— 
пзвестний всем дурак. Піти 
у С-ТЙ, с-Тами— пойти бро¬ 
дить по свету. У світах—в 
екцтаниях. Яким світом—ка- 
ким образом. Світом нудити 
—маяться^ 

Світання — раесвет, заря. На 
с-ні—на рассвете, на заре. 

Світати, -та€ — светать, рас¬ 
светать, 0 

Світач,-ча—жялвзанй подсвеч- 
ник. 1 

Світильний—осветительний. 
Світильник, -ка—1)свдтпльнйк; ] 

2) подсвечник. 
Івітйти, -чу—1) светпть. С. в |і 
Очі — льстить. 2) зажпгать. 
С* масть, карту—откривать, 
назначать козирь в карт, пгре. ' 
ВОлосом С,—ХОДИТЬ с непо* 
критой годовой. Тілом с.— ; 
показивать обнаженное тело. | 
-СЯ—1) светиться, издавать 
свет; 2) просвечлваться. Реб¬ 
ра с-ся—очень худ, 3) (оеси.) 1 
светиться, гореть. 

Світич, -ча, свпгиця—1) сві¬ 
тильник; 2) подсвечник. 

Світка—козирь (в карт. пгре). 
Світла, -те;і—огнн, огоньки. | 

і'кр.-рОС- СДОвВ.-А. НІКООСЬІсаЙ—4Я- 

Світлий—светлнй, ясний. Світ¬ 
ле окіь-чпстая совесть. Світла 
неділя—первий день п&ехн. 

Світлипець, -нця—фонарь. 
Світлиця — светелка, комната. 
Світлість, -лости—свет. 
Світліти, -лію—светлеть, про¬ 

ясняться. 
Світло, -ла—1) свет; 2) осве- 
щение; 3) материал для ос- 

гвещения. 
Світло, кар.—светло, ясно. 
СвІтлуха — древесно-уксуснаа 
Світляний—световой. [кислота. 
Світний—светящийся. 
СвІтобудОва—мироздание. 
Світовий—1) утренаий; .2) жи¬ 

вущий в свете; 3) всесвет- 
ний, мировой; 4) нзвестньїй 
всему свету; 5) жатейский; 
6) обикновенний, естествен- 
ний, общепринятий. С-Ва 

. річ—обмкноаенаая вещь. 
СвітОгляд, -ду—мировоззренпе. 
Світом, кар.—на рассвете. 
Світоправнкй — управяяющяй 
миром. * [приятие. 

Світосприймання — мировос- 
СвітОта—дальняя сторона, свет. 
Світський, см. Світовий 2 и З, 
Світу вати, -тую — ходить по 

свету. [червячок. 
Світун, -на — светляк, пванов 
Свічадо, -да—зеркало. [мастер. 
Свічар, -ря—свечнпк, свечеоЙ 
Свічарниця—свечница. 
Свічкарня—свечной завод. 
Свічколап, -па—(в насмеиі.) дер* 
ковний староста или поно* 

Свічний—свечной. [марь 
Свічник, -ка—подсвечник, 
Свобі[6]дний—свободньїй. 
Свобідно, пар.—свободно. 
Своєрідний—своеобрааяьій. 
Свосумець, -мця—1) все по-сво 

ему делающий; 2) самодур. 

# 
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* — своевременньїй, 
Своєчасно, нар.—своевременно. 
Своєщина—собственвость. Ро- 

бити на с-ну — работать для 
себя. 

СвоГти—прпевалвать; -ся—гго- 
ІРодниться с кем. 

Сволок, -ка—балка, матица. 
Сволоківщнна — угощенеє ра- 

оочвх за встаскивание на ігз- 
бу матицьі. 

Свбрінь, -репя и сворень, р. 
свірня — 1) см. Шворень; 2) 
оолт; о) насть еамотоки; 4 і 
шин у рулсвого весла. 

Своякиня—свояченлца. 
Свят, -тбго, см. Святий. С. 
день—ораздничньїй день. С. 
вечір канун рождества. 

Свята, святні дні — праздапч- 
вив дші, святки. 

Святенниця—святоша. 
Святець, -тця _ ]) святой; 2) 

прпдорожная статуя святого. 
Святечний—драздндчньїй. 
Святий—1) святой. С. неділя — 
светлое воскресенье. С-те 
письмо—свящепаое висанне. 
2) святой, угодник .божий. 

Святиня—1) Святиня;' -2) 'храм, 
дерковь. г 7 

Святити, свячу—]) святить; 2) 
| рукополагать; -ся — 1> свя- 

Тйться,; бьіть сватнм; 2) освя¬ 
щаться, о) рукополагаться; 
4) свято почитаться. [;КЬЯ. 

Святиця—святая, угодница бо- 
Святки святки, празднпки. 
Святний—праздапчньїй. 
Святочно, парі — празднично. 
Святчаний—праздничньїп. 
Святьбха — назвавие русалки. 
Свячене с'естное, освящееное 

во время пасхи. 
Свячений—ЮСВЯЩООПНЙ. 
с вячбння—освящевие. 

(меет- СР- Р- от сей) — ато 
себе, месм. — себя. Робити на 

С.-работать на себя. [изіи 
Себелюб, -оу—себялюбпе, аго- 
^ебслюбець, -бця - себялюбеп, 

ЗГОИСТ. ГіТСТИЧОРКпй 

, Себелюбий-себялібпвнй, з?": 
І-ЄО-ТО, нар.—то-есть. 
іегельба — место для посвЕ.г 
из-под вмкорч. И пмжжен. 

Седляк, -Ка—селянин. Глеса. 
) Седми, чиел.—семью. 
. Седнб, -на—заднида. 
сей, К СЯЯ, се « сеє, мест. 

—зтот, зта, ато. Сеє та теє— 
се да то. 

Сейм, -му—сейм. [в сейме. 
- ймувати,- мую—унаствовать. 
І екерний - стройньїй, ловкий. 
Секстереиь, -рня—тетрадь. 
Секундувати, -дую —- помотать. 
Селедець, -дця—сельдь. 
Селезень, -зня-1) селезень: 2> 
веерообразвьіе трещннм 'на 
льду (от удара); 3) узори, ва- 
мерзшпе на оконном стекле. 

Селезінки, -нбк—селезенка. 
Селезнистий—(о'цвсте) іромати- 
Селех, -ха—селезень, [ческий. 
іелити—селить, доселять. 
С елитьба—усадьба. 
Селище—1) ссленне: 2) место 

где било село; 3). населеа- 
ньш пункт.- 

і ^ ^ ^ —ЯЄТОПГНІІІ&. 
ело, р. МН. сіл—село,деревня. 

Селюк, -ка—деревбнщіта, жв- 
тель села. (ница дела. 

І селючка—деревешцина, жител і.- 
елява- шамая. [стьянин. 

Селянин, -на—поселянин, кро- 
Селянка, селянйця—поселянка, 

1 крестьянка. 
Селянство (соб^.)—кростьянство. 
Селянський — крестьявсішй. С. 

І будинок—крестьяпскнй дом. 
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Сельбище — поседенле, место 
поселення. [ский.! 

Сел ський—сельский, деревев- 
Сембреля и сембриля—плата 

слугам, рабочим (натурой). 
СсменасТйН—1) обильнмй Семе¬ 

нам и; 2) в мелких краппп- 
ках, пестрьій. 

Се[і]мен6, -на—семя. 
Семеро—семь, семеро. По се¬ 

меро—по семь. 1 
Семеря а—сермяга,. 
Семигрйвенний[к] — двугривед* 
нмй (монета). 

Семкдільник, -ка—делагощвй за 
раз несколько дел, сторукий 
человек, 

Семилатний—с семью заплата¬ 
ми, т. е. заплатанньїй. Семе¬ 
ряга с<ная — вся в заплатах 
сермяга. 

Семиліток $ -тка—семилетка. 
Семинарист, -та — семипарнст. 
Семинірія—семпнария. 
Семинарський — семинарскпй; 
Семиперснйй—семядорстннй. 
Семипільний—семнпольвьш. 
Семіш’ядельний, семипгяденний 

а . семип’ядний — имеющий 
семь пядей. Пищаль семи- 
п^ядна—пушка в семь пядей. 

Семиразка—сеть в семь ячей. 
Семишник, -ка—монета в 2 код. 
Семінар, -ру—семиварпй. 
Семірка—полотно в семь паєм. 
Сербин, -на—1) серб; 2) род 
Сер ет(к)а—салфетка. [гаїща. 
СервеТЯНИЙ—салфеточоьій. 
Серга—1) серьга; 2) кольцо в 

косе (приврепл. ее к ручке). 
Сергій,-пя—1) (имя) Сергей; 2). 

плеть, 
Сердак, *ка, сердачйна—верхнєє 

платне галицких крестьян, 
расшитое шнуркаїмії, 

Сердегікіа—бедвага* 

Серденя, -нятк—сердечко. 
Серденько — 1) ум. от серце; 

2) (насеком.) божья коронка 
солпншко. 

СерДЄЧ[ш]не[о], нар.—сердечно, 
искренпе. С, дякувати—пск- 
репне, сердечно благодарить. 

Сердеч[ш]ний — 1) сердечонй, 
искреняий; 2) бедняга, дло- 
счастний, зподолучньїй. 

Сердечник, -ка — сердцевпна 
■ Сердзезий—красньїй, [дерева, 
сердити, -джу—сердить, ЗЛИТЬ. 
Сердито, нар.—сердито, зло, 
Сердіння—гнев, злость. 
Сердопйшний — кичлпвьій, за- 

ПОСЧИВЬІЙ. 

Серд^вати,-дую—сердиться. • 
Сердюк, -ка—1) сердитнії, злой; 

2) гетмйнекпй гвардеец. 
Сердючка—злючка. [гвардия, 
Сердюччина (соб.) — гетманская 
Серед, нар.—ереди, поереди. 
Середа, -дй—ереда. 

■ Середвага—ватерпас. 
Середземний—ередиземннй. 

! Середина—Т) середина^ ереди- 
на; 2) внутренность. 

Середник, -ка—1) (грам.) точка. 
с запятой; 2) средство. 

Середній—1) ередннй, ередин- 
ньій; 2) ередвих лет; 3) по- 
средственвнй. 

Середняк, -ка—1) сердцевпва 
(рога, напр.); 2) серед^як- , 

: Середньовікбвий, середньовіч¬ 
ний—средневсковьій. 

Середбвйй—І) вяутреншій; 2) 
ередвдй; 3) сродних лет. 

Середбвище—1) ереда; 2) серд- 
девина. [недеяа. 

Середопістя —крестопокдониая 
Середохресний — 1) крестопо- 

клоовьій; 2) перекрестниіі. 
Середохрестя-1) крестопоклон- 

ная неделя; 2) перекресток. 



Середущий—Сиди я 

:ередущий И середульший (СИН) І 
—ередвпй (син), . 

Сережка—1) сережка; 2) цвет 
ивьі, оеннн, берези, ореш- 
нака. _ [снег, ; 

^ерен,-на —замерзшпіі твердий 
СереНИТИ, -ню—напирать. 

Серік, нар.—сего года. [да. 
Серішній—летошньїй, отого ГО- 
Се[а]рнюк, -ка— серна самец. 
Серпанковий—клсейний. [фата. 
Серпанок, -нку —І) кисеа; 2) 
Серпень, -пня — август. 
Сертувати, -тую—таскать сюда 
Сертук, -ка—сюртук. [и туда. . 
Сертучйна-плохенький сюртук. 
Серце, -ця—1) сердце. Щирим 

с-цем рббить — усердно ра- 
ботает. С-цем нудити—тоско- 
вать. На-тще-с. — натощак. 
2) гнев. З с-ця—гневно, сер- 

^ дито. С*ця додати—еще бо- 
лее рассердпть. 3) штифт в 
замне; 4) язик в колокоде; 
5) сердцевпна в дерево; 6) 
поли а, медуза. С. земне—род 
трюфелей. Винюхав би земне 
С.—виследпл би даже в зем¬ 
ле спрятанное. 7) вирез в 

♦ ставне. 
Серцевий—сердечний. 
С ерцюватий—сердце видний. 
Сесе, мест.—зто. Ні за с., ні 

за тотб—ви за то, ви за ото. - 
Сестра—сестра. С.-жалібнйця— 
сестра милосердна. І 

Сестрич, сестрйчний и сестри- 
нець—□леманшік, сьінсестри. 

Сестричка—1) ум. от сестра; 2) 
член женского братства, [ка. 

Сеструн[с}я-—сестро ца, сестрен- 
Сеч, -чи исеча9 -чі—моча, урина. І 
Сечийк, -ка, сечевий міхур— 
мочевоп пузирь. 

Сибір, -ру — І) Сибпрь; 2) ка¬ 
торга; 3) тяжелая жизвь. 

ТО з 

Сибірка —1) коротенькая шуб¬ 
ка; 2) кутузка; 3) спбирская 
язва; 4) мохнатая лошадь. 

Сибірний—1) каторжний, тяже* 
лий; 2) злодейский; 3) от¬ 
чая а ний; 4) продуввой. 

Сибірник, -ка-злодей, разбоіь 
г НЛК\ [бойнпк. 
Сиоіряка — 1) СлбирЬ; 2) раї- 
Сивавий — седоватий. 
Сивак, -ка — 1) седой; 2) вол 

темно-серий; 3) порода го¬ 
лу бей; 4) сорт яблок. 

Сивастий—седоватьій. [спвии. 
Сиваш,-ша, сивець -вця—сивка, 
Сивизна—с єдина. 
Сйвий — 1.) седой, серий; 2) со¬ 
до й. Сиві очі—серо-голубьіе 
глаза. 

Сиві [е ]сі(е] нькнЙ — совершенно 
Сивіти, -вію—еедеть. [седой. 
Сивобородий,сивоборбдько—се- 
добородий. 

Сивоволбсий — седовласий. 
Сивоголовий—с седой головой. 
Сиво грак, -ка — (м/л.) спвово- 
ронка. 

Сиво ґрунт, -ту—седой смушок 
с темвим подшерстком. 

Снвозалізний—цвета стали. 
Сивокрйлий, см. Сизокрилий. 
Сиворакша—сивоворопка.* 
Сивоусий —седоусий. 
Сивуватий—седоватий. 
Сиву ля, -лі — 1) порода гри- 
бов;^ 2) (часто) имя корови. 

СйВуляк, -ка—серий горшок. 
Сигла, -ли—род пихти. [день. 
Сидень, -дня, сидун, -на—сп- 
Сидження, сидіння — енденле. 
Сидіти, -Джу—1) епдеть. У парі 

с. — сочетаться браком. 2] 
жить, занимать место для 
жлтельства. 

Сидня—1) сидеяпе (процесе); 2) 
праздное жпгье. 
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Сндушка—детский стульчик. 
Сидячий —ендшций, садячий. 

З с-чу кішку зрбстом—низ- 
Сйдьма, пар.—сидя. [корослий. 
Сиз, сизий—сизий. 
Сйзик, -ка—порода шмелей. 
Сизіти, -зію—сизеть. [крнлий. 
Сизокрнл и сизокрилий—еизо- 
Сизобкий—сизоглазий. 
Сизобрленький-сизий как орел. 
Сизопе[і )рий—сизоперий. 
Сизбта, -ти—сизость. 
Сикавка, -ки—бршзгадка. 
Сикатися,-каюся «.-чуся (до ко¬ 

го)—лезть, соваться, приста¬ 
вать, дрпвязмваться к кому. 

Снква—(рмоа) голец. 
Сикір, -кору и сикорка-(ти.) 

синица-кузнечик. [бов. 
Сикман, -на—артель древору- 
СЙла—1) сила. Силою—насиль¬ 

но. Силу взяти — приобресть 
вдасть. У силу вбиватися— 
входить в силу, укресляться. 
В ейлу^—едва, еле. Силу в си¬ 
лу —* вдвя^бдв&і На силу р на 
превелику силу—с трудом, с 
величайшим трудом. Над си¬ 
лу—сверх сил. Через силу— 
а) против желания; б) сверх 
слл. ОД сили (двадцять)-самое 
моє бодьшее (двадцать). В чім 
сила—в чем суть, В чем де- 
ЛО. Як С*—по мере возмож- 
ности. Знати в чому силу— 
знать в чем толк. Небесна с. 
—ангели. Нечиста с. — чорт. 
2) много. множеетво. С. си¬ 
ленна люду —масса людей. 
Під, попід силу—под мишки. 
Набирати, набрати сили —; 
войти в склу (о законе). 

Силак, -ка—силач. і 
Силенний—очеиь сильний. Лю¬ 
ду сила с-на—масса людей. 

Силечат-сидишя ! 

і Сьлечка—скаевка. 
Склити — завязивать у зел. С. 
нитку в гблку—вдевать нитку 

. в иглу. 
Сйлка—1) ум. от сила; 2) гор- 
Силковий—сильний. [шок. 
Силкування—1) усилне, стара¬ 

нне; 2) прпнуждение. 
Силкувати (кого) — заставлять, 
принуждать кого; -СЯ—си¬ 
литься, напрягаться. 

Силбм, силоміць, силоміццю, 
пар.—насильно. [намометр 

Силомір, -міра — сияомер, дц- 
! Силоміття,-ття—насипне. 
Силоміцний — насильственний. 
Силопихом, кар.—сияком, на¬ 
сильно. 

Силуваний—приеужденнин, вь:- 
нужденньїй. Силуване визнан¬ 
ня—вьінужденное признаний. 

Силування — прпнуждение, на* 
силие. 

Силувати, -лую, см. Силкувати. 
Силющкй—огромннй. 

* Сйлянка—1) веревочка, снуро^г. 
2) бисоринка; 3) нить бус. 
грибов. С. ягід—ягоди, пань- 
завние на стобель трави. 4) 
ленточка из бпсера. * 

Силяти, -ляю—низать. 
Сильне[о], нар. — 1) сильно, 

весьма, очень; 2) насильно. 
Сильний — сильний. С. ліс — 
дремучий лес. С. сніг—глу- 
бокий снег. С. з біса—силен, 
как чорт. 

Сйльник* -ка — могуществен- 
ний человек. [вушка. 

Сильце, -ця—силок, петля, до- 
Син,-на (лн. сини, иноіда синб- 

ве)—сьів. Вражий с.—чортов 
син. Такйй-сякий с.—сякой- 
такой син. Який С. — кой 
чорт. Злий з сина—сердитий, 
как (сукив) син, как пес. 



і мнаш—скрстатчаний 

Синаш, -ша—1) синок; 2) го¬ 
лубчик, миленький (в устах 
старшего). 

Синевод, »да—(пт.) зимородок. 
Синеня, -НЯТЦ—маленький сьі- 

нпшка. 
Синець, -ния—синяк, 
Сйник, -ка—самец. 
Синило—синяя краска. Ремество 

С#—синильное ремесло. 
Синити, -ню—синить. 
СиНмха, -хи — невестка (жеца 

сьіва). 
Синівство—1) смновство; 2) си¬ 

новнєє СОСТОЯНЇіе. 

СйнІ[и]й — сивий. С. камінь— 
МЄДНИІІ купорос. 

Синіти, -нію—синеть. [сина). 
Синова, -во? — невестка (ясена 
Синозець, -вця—]) сьш; 2) (зап.) 
племяепик,* сьш брата. 

Сйнтакса—синтаксис. 
Синтаксичний—синтавсическай. 
Синява — синева. 
Синявим — спневатий. 
Синявка—болото, лужа. 
Синяк, *ка—1) синяк; 2) дикий 

голубь; 3) медіши купорос; 
4) сорт грибов. 

Спаяти на—синяк. 
Синятко-—сипочек. 
Синь, -ни—синева; 
Синьо, пар.—сине. 
Синьоворбнка, см. Сивограк. 
Синьогуб, -ба—порода рьіб. 
СиньозбриЙ—1) енний, синева- 

М .гіПЬ. т. _._ 

тьііі; 2) сиееглазиЙ. 
Синьокаптанник, -ка — сине- 

кафтанннк* 
Синьота, «ти—енний цвет. 
Сипанець, -нця—амбар. 
Сйпаний—дитой (из металла). 
Сипання — деревинная поеуда* 
для ссьшки зерна. 

Сйпання—1) сьшанпе; 2) нали- 
ваіше;3) отливка (из металла). 
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Сипати, -ллю, -плеш, -плять—- 
1) сьшать; 2) лить, наливать:’ 
3) отлпвать (из металла). С 
невГд—бросать сеть в воду. 
С. грішми—сорить деньгами. 
Дорбга сила на каменем—мо¬ 
щеная дорога. 

Сипець, -пця — сьгпучее тело. 
С-ЦЮ .дати—засипать чем-тг- 
будь сьшучим. С.-земля — 
сухая земля. 

Сипкий—1) сипучий; 2) рас- 
сьтчасгий. 

Сипнути, -ну—1) сипнуть; 2» 
висипать, вийти во маоясе- 
стве; 3) полить, хватить (о 
дожде). 

Сир, -ру — 1) творог; 2) онр. 
Сирвасер, -ру—1) крепкая вод- 

і ка; 2) азотная кислота. 
Сирець, -рцю—1) ум. от сир; 

2) сирая земля. Докопався 
ДО С-цю—докопалея до си¬ 
роп, вдажной земля. 3) не- 
вьтжжепний кирпич; 4) сьі- 

Сирий—сирой. (рой сайрг. 
Сириця, сирйчина — емромят- 

ная кожа, ремень. 
І Сирі[0]вець, -вцю и -вця — і) 

хлебний квас; 2) см. Сириця; 
3) сирой материал, сирье. 

Сиріввя, -ні—сирец, сирье. 
Сирівочка—-свирель. 
Сирівці, -ців—лапти из сшро- 
мятпой колеп. 

Сирісінький—сирбхонький. 
Сирість—1) сирость, влажность; 

2) рибний запах. 
Сиріти, -рію—сиреть* 
Сирітка—сиротка. 
Сирітство—сиротство. 
Сирник, -ка—творожвпк. 
Сирно, -на—низенький столик, 
Сироватень, -тая—(пт.) лунь. 
Сироватка—сиворотка. 
СнроватчаНПн—сивороточнии. 
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Сировйй—сирой. С-ва харч — 
сухомятка. С-ва жінка—жен* 
щина ‘после родов. 

Сировина — сирой матерьял, 
Сировинний—еирьевой. [сирье. 
Сиродій, -дбю1—парное молоко. 
Сироїд,-да—(о оюивотн.) хищник. 
Сироїжка—(гриб) сироежка. 
Сирота, мн. сироти, -ріт — си¬ 
рота. Сироти виступили — 
проступила гуодная кожа на 
теле. 

Сиротинський — спротекий. 
Сиротити, -чу, -тйш—сиротить. 
Сиротюк, .-Ка—сирота. 
Сиротя, -тяти—сиротка. 
Сируватий—сироватий. 
Сйряник, -Ка—творожник. 
Сисак, -ка—мундштук. 
Сисати, -саю, см. Ссати* 
Сисун, -на—сосун., 
Сисунча, -чати—сосунчик. 
Сита,-ти—сита, раствор. [щик. 
Ситар, «ря — ситочник, ситов- 
Ситий—1) ситий; 2) жирний, 
упитанний, тучний, откор- 
мденний. Сита сосна — смо¬ 
листая сосна. 

Ситйльня (злежнІв)—шпалопро- 
їшточвий завод. 

Ситити, -чу, -тйш — 1) делать 
ситу; 2) насищать, пропи¬ 
ти вать. 

Ситний—1) ситий; 2) пптатеігь- 
ннй, ситний;^ 3) хлебород- 
ний. С-на земелька — плодо- 
родяая поява. [ник. 

Ситник, *ка—ситовщик, ситоч- 
Ситняг, -гу—род камиша. 
Сито—сито. Дощ, як крізь с.— 
мелкий, ровний дождь. $ 

Сито, пар —сито, жирно, пита- 
тельно. [тательность. 

Сйтощі, -щей и -щів—жир, пп* 
Снтчати — полнеть, толстеть, 
жиреть. 

Сирошій — Сідун 

Сить, -ти—жир, слой жира. 
Сичав іти—(о тканях) совгаться. 
Сичання—шипеппе. 
Сичати, -чу—шипеть. 
СичІвнйк,-ка—мочевой дузирь. 
СІ, мест.—І) (гал.) собі—себе; 

2) (иле. пад. ян. ч. от сей)— 
зти. 3) (га4.) -ся. Я Сі бйю— 

Сів,-ву—сен, посев. [я боюсь, 
Сїва, -ви—1) бросок зерен при 

сеянпи; 2} мешок для посев- 
них зерен. 

Сявак, -ка, сівач, -ча—сеятель. 
Сівалка, сівачка—сеялка. 
Сі вати, -ваю—засевать. 
Сівба- сеяние. 
Сівбина—посев. 
Сівбиця—зерно для посева. 
Сівер, -ру- 1) север; 2) холод. 
Сіверк[н]о, на^ї.—холодно. 
Сівернкй—1) северншй; 2) хо¬ 
лодний. ' 

Сівкий — сипучий. С-ке зернб 
—мелкие Семена (напр., мак). 

Сівнйк,-Ка—сошник (в сеялке). 
Сівозмін, -ну—севооборот. 
Сівбк, -вка—горсть взятого для 
посева в руку 8ерна. 

С і давка, сідак/-ка — си денне 
Сідалка— сиденье. [(ткача). 
Сідало—1) насест; 2) сидение. 
Сідати, сісти, сяду—1) садить* 

са, сесть. НІ сіло, иі впало— 
нп с того, ни с сего. ебице 
(вже) СІЛО—солнце зашло* 2) 
оседать, осесть. 

Сіделка, сіделко—седелка. 
Сідець, -ДЦЯ — сидение при 
Єідий—седой, [станке. 
Сідлати, -лаю—седлать. [стий 
Сідлатий, сідлуватий — седяи- 
Сідло—сидение для удидьщика. 
Сідлб—седло. 
Сідляр, -рі—седельщик 
Сідун, -на-1) сиделец, торго- 
вец; 2) сидень. 
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Сідуха—сиделица, торговка. 
Сідь, -ди—седина. 
СІЙба, см. Сівба. 
Сійка—(ит.) соя. 
СіЙник, -ка—сеятель. 
СІк* р. сбку—сок. [помпа. 
Сі[й]кавка — 1) бриз галка; 2) 
Сікавка — І) сеченпе, порка; 

2) ееченная капуста 
Сїкар,-ря— секущий, порющий. 
Сікарня — доска, ка которой 

рубят что-либо. 
Сікатися, -каюся, сікнутися, 

-нуся (до кбго)—1) оросяться, 
броситься, лезть, соваться, 
сунуться куда; 2) привязи- 
ваться, приставать, пристать 
к кому. С. в вічі — лезть В 
глаза, приставать. 

Сікач, -ча—секач, рубильник. 
Сі качка—сечка, рубилка. 
Сікти, січу, сікнути,-ну—СЄЧЬ,‘ 

секануть, рубить, рубнуть, 
крошить. Січе й рубає—рвет 
н мечет (от злости). 

Сіло—петля, силок. 
СІЛЬ, Р. СІЛИ—соль. Мені тепер 

не до сіли — пропадай моя 
тедега. [лузт. 

Сільвет, -ту, сильветка—сп- 
Сіл(ь)кий—(о содм^солкбй, очень 

солений. 
Сількі[о]сь, пар. — ладно, все 
Сільнйй—соляной. [равно. 
С і льниця—соловка. 
Сільський—-сельсини. С-ка рада 

—сельсовет. 
Сільце, -ця—силок. 
Сімак, -ка—еемплетка. [семя. 
СІменець, -нця — коноплянеє 
Сіменитися, -нюся, ^няться— 

рап множаться, рожать детеіц 
Сіменник, -ка—оставлевньїй на 

Семена. [молоком. 
Сіменуха—каша с конопляним 
Пменнстий, см Семенастий. 

Сімка—семерка. 
Сімнадцятеро (*шед. соб.)—сем* 

надцать (штук). 
Сім’я -м’ї — семья, семейство. 
Сім'я ,-м’я — І) семя; 2) семя 
конопляное. 

Сім’яни-домашпие, домочадцьі. 
Сім'яний—из конопляного се- 
Сім’янин, -на—семьянин. [менп. 
Сім’янистий — 1) многосемей- 

ньій; 2) обпльньїй семен&міг. 
Сінечки,-чок—сенцьї, прихожа::. 
Сінечни(і]й, сінми[ і}й — 1) сен- 

1 ний; 2) относящийся к сенам 
Сіни, -ней — сени, прахожал. 
Сінниці, -ниць—сени. 
Сіножатна—1) сенокосилка; 2) 

см. Сіножать» + 
Сіножать, -ти, сінокіс, «кбсу— 

сенокос. 
Сінце, -ця—сенцо, сено. 
Сінці, -ців, сінця, -яєць —1} 

сенцьі; 2) тамбур. 
Сінянки—решеткп к телеге (пра 

перевозке сена). 
СІп, межд.—дерг, хвать! 
Сіпака — 1) придпрчивнй на¬ 

чальник; 2) полпцейскпй; 3) 
взяточник. [дпркн. 

Сіпанина—1) дергание; 2) при** 
Сіпати, -паю, сіпнути, -пну— 
дергать, дернуть; -ся—дер- 
гаться, подерпуться, рвануть- 
ся. Сіпається битися—пезет 
драться. Не сіпайся до м н 
—не сунься ко- мне. 

Сілом, нар.-^дергая. 
СІпбнути—дергаауть 
Сіра, сірка—сера." 
ХЧріти, -рію—1) сереть;2)(бе?зд.) 

смеркаться. 
Сіркач, -ча—спичка. 
Сіркб — серая собака. У сірка 

очей позичати — набираться 
нахальства. 

Сірковий—серннй 
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Сірководень, -дня-сероводород. 
Сірман, -на—сернй волк. 
Сірник, -ка—спичка. 
Сірниковий—спичечний* 
Сірничниця—спичечннда. 
Сірозем, -му—серая земля. 
Сірбма, сіромаха — 1*) бедняк, 
торемика; 2) (соб.) беднакл, 
горемйкц. 

Сіроман, -на, сіроманець, сірох- 
манець, -н ця — серьій волк. 

Сіроманський—1) волчий; 2) го* 
ремичний. 

Сіромашний—ГОремьіЧВЕІЙ. 
Сіромашня, к. Сіромашшя—го¬ 

ли тьба, братва. 
Сіробкий—сероглазнй. 
СІрочуватий — нз свиной колш. 
Сіру[Д]ватнй—сероватмй. 
Сірчаний—серний. С-ні купелі 

—іСерние ванни. 
Сірчастий—сернлстьгй. 
Сіряк, -Ка—серий кафтая. 
Сісти, сяду—еость. 
Сітка, сіть, -ти—сотка, сеть. 
Телеф&нна с. — телеф. сеть. 

Сітки, -Тбк—1) подпорки о пе¬ 
рекладинами; 2) ограда. 

Сітковий—сеточний. 
СІткуватиЙ, сітчаний, сітча¬ 

стий—сетчатьій. [сить. 
Сітнити — накрапивать, моро- 
Сітняг, -гу — род тростника, 
Сітянка—редкая ткань (плохая). 
Січ, -чи—запорожекая Сечь. 
Січень, -чня—авварь. 
Січка—резка. 
Січкарня—соломорезка. 
Січовий—сечевой,запорожский. 
Січовик, -ка — запорожекпй 

казак. [ка. 
Сішка—1) ум. от соха; 2)колон- 
Сіяльник, -ка—сеятель* 
Сіянець, -нця—1) сеянец;2) се- 
менное дерево; 3) дерево-са- 
мосев, дичок. 

Сіянка—1) см. Сівба; 2) Сіянець. 
Сіяти, сію — сеять. С. Виду— 

кропить водой. 
Сіяти, сіяю—снять, 
Сіяття —сеянпе, сев, посев. 
Сіяч, -ча —сеятель. 
Скаба—скоба (железная). 
Скабка—1) скобка; 2) заноза. 
Скавлб, -ла—визгун. 
Скавуління, скав(у)чання—вдз- 
жанпе, вйзг. 

Скавуліти,-лю, скавчати, -чу— 
ірбикн. о собаке) визжать. 

Скажений—1) бешеннй; 2) не- 
истовьтй; 3) певменяемьій. 

Скаженіша—бешенство, 
Скажениця, скаженівка—бешея- 

ство, водобоязнь. 
Скаженість — 1) бешенство; 2) 

непстовство; 3) невменяе* 
мость. 

Скаженіти, -нію—1) бесновать* 
ся; 2) неистовствовать, ви¬ 
ходить из себя; 3) бить не- 
вменяемим. 

С каже нку ватий —бесноватий. 
Скажено, «ар. — 1) бешено; ї) 

неистово, 
Скаженюка—бешеное'жпвотное. 
Сказ, чзу—1) бешенство, водо¬ 
боязнь; 2) см. Сказа; 3) сгдаз, 
чари; 4) раковина. 

Сказа—пз’ян. 
Сказано — 1) известно* 

С., жінки — известное деле. 
женщини. 2) велено. С. тобі 
вдруге—тебе велено 80 вто- 
рой раз, [заїь. 

Сказати— 1) сказать; 2) прикг,- 
Сказйти, -жу, -зяш—1) еделатіж 

бешеним; 2) испортить; с) 
сглазить; -ся—1) взбеситьс.ч, 
2} испортиться. 

Скакавиця, скакавка—лягушкл. 
Скакати, скак(о)нутн-1) скакать, 

при гать, пригнуть. СкакаТД 
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•в гречку — иметь любовньїе 
свдзи. С, діда — дригать на 
одной ноге, 2) (шодако пе~ 
сов. в.) танцовать. 

Скакелюха и скакулець, -льця— 
земляная блоха. 

Скакіць, межд.—пригі 
Скакун—1) скакун, пригун; 2) 
танцор; 3) лен-текучка; 4) 
легкое колесо в плуге. 

Скала—1) скала; 2) вожаки роя 
(пчед). [мутить. 

Скаламутити — помутить, воз* 
Скализуб, -ба—зубоскал. 
Скалити — 1) скалять, оскалп- 

вать; 2) бранпться, ругаться. 
Скалити, -лю—І) занозпть; 2) 

сильно бить, разбпвать в 
щепки. [родованне. 

Скалічення — изувечение, нзу- 
Скалічити — изуродовать, изу- 

вечлть. [лекой. 
Скалічіти, -чію—сдеяаться ка- 
Скалка—1) лучина, щепка; 2) 

заноза; 3) кусок, осколок; 4) 
искра; б) отражеаншй луч; 
6) кристалл; 7) узор на ок- 
нах от морова; 8) жир ниє 
капля на воде; 9) бельмо в 
глазу; 10) створчатая рако¬ 
вина. * 

Скал ля (соб,)—ї) клепки (бочки, 
кадки); 2) лучина, щепка; 3) 
скали; 4) осколки, камвп. 

Скалник, -ка—полено для лу- 
Скалозуб,-ба—зубоскал, [чинш. 
Скалобккй—с бельмом на глазу. і 
Скалубйна—скважина, трещина. 
Скаляти, -ляю — 1) испачкать, 

замарать; 2) запятнать. 
Скальнйй—1) скалпстьіїї, уте- 

сястий; 2) (о материал.) гор- 
ний. С-на олія—нефть. 

Скаменнти и скам'янити — І) 
превратить в камень; 2) при¬ 
вести в оцепенееие. 

Скаменілий и скам’янілий — 1} 
окаменелнй; 2) оце пенсійний. 

Скаменіти и скам’яніти—1) ока- 
менеть; 2) одепеееть. 

Скандзюбити, -блю— скорчить, 
свести; -ся—1) скорчиться; 2) 
околеть. [ искрнвиться - 

Окантуватися .— покоробиться, 
Скапдра[и]тн—иссортоть, вага- 
дить. С. життя—бедственно 
прожить жизнь, -ся — про- 
пасть, исчезнуть. 

Скаплунити,-ню —(о птице) ви¬ 
холостить. [стить. 

Скапостити—изгадить, испако- 
Скапувати,-пую, скапати,-паю 

—скатмваться, скатиться па 
капле, витекать, витечь па 
капле. 

Скапутитися» -чуся, -тиідея— 
умереть, издохяуть, околеть.. 

Скапцаніти — обеднеть, опу* 
Скаралуща—скорлупа. [стяться. 
Скарання—1)ваказаняе; 2)казнь. 
Скараскатися (чого, кого)—из- 

бавиться, отделаться (от чо¬ 
го, кого). 

Скарати—покарать, наказать. С. 
смертю—кізнить. С. на гор¬ 
ло, Гирлом — казнить через 
повешенне. 

Скарб,-бу—1) сокровище, клад, 
2) финанси, средстза; 3) каз¬ 
на; 4) помещачье хозяйство 
(на Правобережьи), зкономоя. 
именпе* 6) пожитки, имуще- 
ство. [сокровищница 

Скарбівниця— казнохранил ищо, 
Скарбівничий, скарбничий,-чого 

—казвачей, кассир. 
^карбівня—1) казначейство; 2) 
сокровпщница. 

Скарбник,-ка—казначей, кассир. 
Скарбниця—1) денежньїй сун¬ 
дук; 2) касса; 3) казаохра- 

Скарбннчка—копилкд- [вилите. 
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Скарббвйй, скарбний—1) казен¬ 
ний; 2) помещичип; 3) зко- 
аомическвй. 

Скарббна—гсокровшцница. 
Скарбувати, -бую — собирахь 

сокровища. [кольцо. 
Скарбулитися — свернуться в 
Скарга — жалоба. С-гу чинити, 

(заносити)—заносить, прино¬ 
сить жалобу. 

Скаргу вати ся, -гуюся и скар¬ 
житися, -жуся — 1) на кого, 
На ЩО—жаловаться; 2) сето- 
Ьать. бу на кого. 

Скаржити (когб)-подавать жало- 
Скарлючити—согнуть, скорчить. 
Скасовувати, -вую, скасувати, 

-Сую — отменять, отменнть, 
уоичтожать, уничтожпть, 

Скасува ня — отмена, уничто- 
Скатерка—^скатерть. [жение. 
Скатувати —1) измучпть пит- 

кой; 2) казнить. 
Скахва—нож у овчиншіков. 
Скачати — скатать, свервгуть. 
Сквапливий, сквапний-1) торо- 

пливий, поспешішй, лчхора- 
дочний; 2) падкай. С-ва ді¬ 
яльність—лихорадочная дея- 
теяьность. 

Сквапливо, нар. — торопливо, 
поспешно, ^дихорадочно. 

Сквар» -ру—жар, звий. 
СкварчатИ’-гшшеть, трещать (на 
Сквнра—сиог с ветром. [огне). 
Сквирк, *ку—плач, хниканье. 
Скелистий—скали стий. 
Скеля—скала. 
Скельний—скальнйй. 
Скеміти—нить. ГбдІ с.—пере¬ 

стань хникать, не ноіі. 
Скепа—щепа. 
Скепання —раскаливанне, рас- 
щештенпе (лучини). 

Ске[І]патИ — колоть, рискали- 
вать* в щепки. 

Ске [і]пка—лучина. [чеяовек. 
Скергеля* -лі — болезненннп 
Скербвувати, скерувати (на що, 

до чого) — направлять, на¬ 
править. 

!| Скиб(к)а — 1) ломоть, кусок; 
С. кавуна—кусок арбуза. 2) 
пласт земдп. 

Скибчастий — с прододьньши 
углубяениями, 

Скиг, -гу и скигління — визг, 
жалобний визг. С-ння чай- 
КИ—крик чайки. 

Скиглити — визжать, стонать. 
Скидання — сбрасивание, низ- 

верженке, нпзложение. 
і Скидати, скинути—1) що, з чо¬ 

го — сбрасшвать, сбросить, 
валить, сваливать. С. дитй- 
ну — (о родах) сбросить ре- 
бенка. С. провину на ко¬ 
го—‘Свалпвать вину на кого 

! 2) що на що — вскидмвать, 
вскинуть. С. рукою на кбго 
— показивать рукой на к. 
С. йком—бросить взг^яд на 
кого. 3) ешшать, снять; 4) 
нпзвергать, низлагать, пис- 
ьроворгнуть; б) склади вать, 
спожить.Скидати на що, на 
КЙГО—бить похожим, напо- 
минать кого, что. *ся — 1) 
скдадьіваться, сложвться; 2) 
делать, еделать складчину; 

. 3) чим— притворяться че*з; 
4) очима — переглядиваться: 
б) на кого — бить похожим, 
походить па кого; 0) спохва* 
титься, броситься; 7) (о рь 
бе) всплескпваться, вспле- 
снуться. [кидьїш. 

Скидча, -чати—недоносок, вьі- 
Скидя, иар.—бросая, броскои. 
Скимлити, -млю ннть, плакать, 

хникать. 
Скймник,-ка—схимник. 
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Скинбеї, «беїв—внутренности, 
кишки 

Скиндяк, -к£, скиндячка-лента. 
Скинення—нпзвержение. 
Скипати, -п£ю, скипіти, -плю 

—вскипать, вскипеть; -СЯ—1) 
википать, википеть; 2) (о .по¬ 
лоне) свертьіваться, свернуть- 
ся; 3) (о металле) сваривать- 
св, спаяться. 

Скйпетра—скипетр. [вок. 
Скипець, -пця—ярививка, чере- 
Скипити, -плю — прививать. 
Скирнітк, -нію—-боЛбТЬ, скрп- 
Скйрта—скирда. [петь. 
Скисати, скиснути — скисать, 

скиснуть* Молокб скисло — 
молоко створожилось. 

Скисліти—окислиться. 
Скитальник, -ка—скиталец. 
Скйтки, -КІВ—скитаиия. ГИтй у 

с.—отаразиться в скитапия. 
Скитувати—скптп п чать. 
Скїк,р. скоку, мн. скоки-скачок, 
Скікавка—лягушка. [прьіжок. 
Сюкати, СКІкнути-скакать, скак¬ 

нуть, пригать, сигать, си- 
гануть. 

Скілька[ки][ко]І лет.—1) скояь- 
ко; 2) несколько. 

Скільк ІСТЬ, -кости—КОД ІІЯЄСТВО. 
Скількі[о]сь, месгп.—несколько. 
СкількАро, мест. — несколько. 
Скімлити — стонать, пищать, 

хникать, ви зжать. 
Скімшитися, -шугя — сбиться, 

сжаться в комок. 
СкІн, Р. скбну — 1) кончина, 

смерть; 2) конец, предел. 
Скжча[е[ння—окончанпе, мино- 
вавие. По скінченні строку— 
по мпвоваїгии срока. 

Скінчити, -чу—окончить; -ся— 
1) окончиться; 2) скончаться. 

Скіпа—1) щепа, лучина; 2) при- 
вивкп, черенок. 
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Скіпатися (до. кЛго, до чого)— 
придираться, привязьіваться, 
приставать к кому, чему. 

Скіпець, -пця—1) погранич* 
ная ямка; 2) штшк лопати* 

Скіпнця—надколен. чашка. 
Скіплинаи скіпщина—арендеая 
плата частью урожая. 

Скіпщик, -ка—пзатящий арен- 
ду частью урожая. 

Скїра—кожа. 
Скірня—сапог. 
Скірочка—1} корка; 2) кожка^ 
Скіряний—-кожаний. 
Скісний—накловний. 
Скісно, нар.—наискось, вкось, 
Скісок, -ка — кусок сточенной 
коси. 

Скіцнути —скакнуть, сигануть. 
Скіщений — 1) из’ятии, с из'я- 

ном; 2) упавший в цене. 
Склад, -ду—1) состав, соедиве- 

нпе; 2) склад;.З) стиль, слог, 
изложени е; 4) строй но© со- 
единеяпе; б) (грам.) "слог. 

Складай ий—склад ной. 
Складання—1) складивание; 2) 
набор, набпрашіо (в тидогра- 
фпи); 3) составление из ча- 
стей; 4) составление, сочп- 
нееие; 5) (арифм.) еложенпе. 

Складати,-даю, скласти,-ду—1 * 
складшвать,,скласть; 2) наби¬ 
рать, набрать {типогр: тер- 
мин); 3) собпрать, собрать; 4) 
слагать, сдожить, ©оставить, 
сочинить; 5) (арифм.) слагать. 
С. подяку кому — нринесть 
благодарность кому. С. вину 
на кбгось—взваливать вину 
на кого-нибудь. С* підсумок 
—подводить, подвести,итог. 
-ся—1) складнваться, спо¬ 
житься, слагатьса; 2) укла¬ 
ди ват ься, уложпться; 3) со- 
стоять, состав.! яться, соста- 
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виться из чего; 4) на кого, 
На щб— полататься, -дожить¬ 
ся на кого, что; б) прои схо¬ 
дить, произойти, случиться. 

Складач, »ча — 1} складив&ю- 
щий (что-лпбо); 2) наборщик 

Складка—складчина. 
Складнйй—1) сложний; 2) стат¬ 

ний, строй ний. 
Складник, -ка—еоставная часть. 
Складничбк—портмоне. 
Складність — І) сложность; 2) 

соразмерность, стройпость. 
Складно, пар. — 1) сложно; 2) 

складно, строй но. 
Складня» -ні—синтаксис. 
Складовий — І) складочний, 

амбарний; 2) составной; 3) 
(грам.) слоговой. 

Складовище—складочное место. 
Склений—1) (о посуде) гдазиро- 

ванншй; 2) застекденний. 
Скления — 1) облпванпе поли- 

вои, глазирование; 2) встав- і 
лянле стекол. 

Склеп, -пу—1) склеп; 2) свод; 
3) подвал, погреб, подзе- 
мелье; 4) магазин, лавка. 

Склепити, -плю — делать свод, 
Склепіння—свод. [склеп. 
Склепінчастий—сводчатнй. 
Склепляти, склепити, -ПЛЮ- 

сводить, смежать, смежить. 
С. 6чІ, уста—смежпть, сом- 
кнуть глаза, рот. С. рУКИ— 
сложить руки, С. зуби—сти¬ 
снуть зуби. 

Склепувати, склепати—склепн- 
вать, склепать, [скользнуть. 

Склйзнути—1) ускользнуть; 2) 
Склик. -ку, скликання—сознв. 
Скликання—созьівап не. 
Скликати, -ликаю, скликати, 

СКЛЙчу — сзшвать, созвать; 
-СЯ — 1) перекликаться; 2) ; 
озиваться, созвагься. 

Склимакйваний—сбитий, вскло- 
коченннй. 

Склистий—стекловидньгй. 
Склити, склю — 1) стеклить; 2) 

глазпровать. 
Склівочка—стк;іянка} стаканчик^ 
Склінчати—склещивать 
Скло, р. скла—стекло. 
Склоняти, -няю, склонйти, -нк> 

—наклонять, накловять; -СЯ— 
ааклоняться, наклониться, по¬ 
клониться. 

! Склопотати—озаботить 
Скличитися—всклочнться. 
Склю (ба) ч йтися — свернуться в 
комок. [вать. 

Склювати — виклевать, аскле- 
Скляний—стекляний. С. бог— 

бутилка с водкой. 
Скляниця—стакан. 
Склянка—1) стакан; 2) окопное 

І стекло; сї) кусок* стекла; 4) 
бутилка. 

Склян(и)чйна — 1) стакан, ста- 
канчик; 2) стекляньїе укра- 
шения; 3) кусок стекла. 

Скляп, -яу—обрубок дерева. 
Скляр» -ра—етекольщпк, 
Склярський—стеко дьщичий. 
Склярувати, -рую — бить сте¬ 

ко льщпком. 
Склярчук, -ка—1) подмасгерье 

стекольїдпка; 2) син сте- 
кольщика. 

Скнар, -ря, скнйра -ри—скряга, 
скупец. 

Скнарий—скупой. 
Скнарість и скнарство — ску- 
пость, скаредиость, скряж- 
ничество. 

Скнарувати—скупиться, [бать; 
Скніти, -нію—томиться, прозя- 
Скобелка—дугообразниіі струг. 
Скббель. -бля—пробой. 
Скобзалка, ск6взал[н]ка-1) ледя- 

ной каток; 2) скользкое место. 



ікс» «датися—Скоро* 
7 18 

Скоб[в |зати(ся)—скользить. 
Скіб ик, -ка—іІпскарь. [тать. 
Скобоуати, -чу, -чсш — щоко- 
Сковзун, -на—конек (для ката¬ 

ння на дьду). 
Скоззькнй — скользкий. 
Сковизнути—околеть. 
Скбвина—сковано© меето* 
Скбву замня—сковка. 
Скбвувати, -вую, скувати, -кую 

—сковьівать,1 сковать. 
Скожушитися—1) вздуться, по¬ 

коробиться; 2) свернуться. 
Скозачити, -ся—оказачпть, -ся. 
Скозуватнся, -зуюся—спорить, 

преппраться. 
Скойка—ракушка, устрица. 
СКиКИ, -ків—1) нрижки; 2) тан- 
дьі; 3) ноги зайда; 4) намни 
торч. из води. [снгануть. 

Скбкнутн— скакнуть, пригнуть, 
Скоком, нар.—скакая, скачком. 
Сколінйчитися « сколівкуватіти 

Скоп, -па—кладений баран. 
Скопець, -пця —*-1) скопец; 2) 
дойнпк, кадочка; 3) см. СкІ- 
пець. 

Скопич, -ча—жнущпй от копни. 
|і Скопище—место 03-ПОД КОПНЬІ. 
] Сколотити—поднать пмль. 
і Скопувати, -пую, скопати, -пію 

— 1) вскапьівать, вскопагь; 2) 
изривать, изрить. 

Скорбити, -блю (кого)—причи¬ 
нять скорбь (кому), 

Скорбіти, -блю, -биш и скйр- 
буваїи, -бую—скорбеть. 

Скорбота—скорбь, печаль, [ний. 
Скорботний, скйрбний — скорб- 
Скореиько, нар.—поскорее, до- 
спешно, проворно, 

Ск'рий—скорий. 
Скорина—корка (хлеба). 
С користання — исдользованяе, 

извлеченпе ДОЛЬЗЬІ. 
Скористувати(ся) (з чого, з кого » 

—ослабеть на ноги. 
Сколотини—1) пахтанье; 2) си¬ 

воротка. [тавье. 
Сколбтявик—лепешка на пах- 
Сколбчувати, -чую, сколотити, 

-чу, -типі — 1) взбалтьшать, 
взболтать; 2) сбавать, сбить 
(масло, напр,); 3) тревожить, 
встрсвожить. 

Сколошкати—непу гнуть. 
Скомезйтися, -жуся—закаприз- 

ничать, заупрямиться. 
Скомина—оскоми на. 
Скомління—вой, впзжание» за- 

виванье. [жать, 
Сномлітн—вить, скулить, впз- 
Скомпонувати —составить, со- 
чинить, і 

Сконтати, -чу^ -тйш — зудоть, 
СкОШПИТИ — скомкать, взмять; 

-ся^—сбвться в комок. 
Сконання—кончина. [рвть. 
( конати, -наю скончаться, уме- * 

—восподьзоваться чем, кем. 
Скорити—покорить; -ся—дові:- 

новаться. 
Скоріняти, скоренити—1) иско- 
рееять, искореяпть; 2) раз- 
будить; 3) согнать. 

Скбрість, -р сти— 1) скорость: 
2) скорое время, блПЗКОг; 
время. В екбрОїТІ —вскоре. 

Скбро, нар.—1) скоро; 2) как 
только, коль скоро, лишь 
тояько. [гатевшвй. 

Скоробагатько — бьіетро разбо- 
Скор бреха — враль, лгун. 
Скородження—боронование. 
Скородити, -джу — бороновать. 
Скороді ьник—бороновальщик. 
Скорбдннця—бороздило. 
^К|»р ДруК,-ку-СКОрОпечатанне. 
Скорбздрзг—скороспелка. 
Скороздр(іл)нй — скороспелий, 
Скоріл іски -синив подснежаики. 
Скором, -му—скоромно©. 
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Скорймина—скоромнов, скоре м- 
вая ппща, . 

Скороминущнй — мимолетві й. 
Скоромний—1) скоромний. Скб- 
ромно їсти—єсть скоромно©. 
3) непристойний, сальний. 

€короладний 1) бистрий, скоро 
бегающий; 2) скоро ‘падаю- 

[вотно©. 
Скорспуха—черепокожноо жи- 
Скороспішнин—торопливий. 
Скорохват,-та—ловкач, [стрий. 
Скорохвіцьккй—-едешнмй, би- 
Скорохбдець, -дця — скороход. 
Скорбчувати, -чую, скоротити, 

-чу, -тиш— 1) укорачивать, 
укоротить; 2) сокращать, со- 
кратить. 

Скоре, -са — загнутий конец 
полоза у саней. [полозьев. 

СкЛреина—кривое дерево дл.т 
Скортіти -тить, (безл.)—сильно 

захотеться. 
Скорух, -ха, скорушйна — ря¬ 

би на (дерево). 
Скорчу вати, екбрчити ^ кор¬ 

чить, лекорчпть, 
Скорчувати, -чую — викорче- 

вать, накорчевать. 
Скбса, нар,—искоса. 
Скбсистий—наклонньїй. 
С косити—скосить. 
Скособбчи и, -чу — перекосить. 
СкособбчІти(ся) и скособочи¬ 

тися— перекоситься. [тоСть. 
Скосогір^ -гбру — откос» пока- 
Скбсом, пар.—наискось. 
Скот,-та и -ту—рогатий скот. 
Скбта, -ти—логово, нора, бер- 
лога. 

Скотір, -ря — 1) екотнпк, ла- 
стух; 2) скотонод. 

Скотарити, -рю «скотарювати, 
-рюю—1) скотеичать; 2) за¬ 
ви маться скотоводством. 

Скотарство—скотоводство. 

Скотарський—1) пастушескйЙ; 
2) скотоводний, 

Скотарча, -чати и скотарчук, 
-Ка—1) мальчик скотпик; 2)* 
сип скотпика. [ский. 

Скотикий, скотинячий — СКОТ- 
Скотиню[я]ка — 1) одна скоти¬ 

на; 2) скотини ще. 
Скотисто, нар —покато 

І Скбтище, -ща — логово, пора. 
Скбтка —землеройка. [берлога, 
С котя ч и й—скотский. 
Скоцюрбитися—скорчиться. 
Ско чистий—понятий. 
Скбчитн — 1) вскочить; 2) со- 

скочить; 3) пригнуть куда 
Скочка—леснаа мшпь. 

! Скочувані, скотити—1) скати- 
вать, скатить; 2) сворачи- 
вать, свернуть. 

Скочувати(ся) — перекочевать, 
•переїхать, переселиться. 

Скошлатіти — стать всклоко- 
ченпим. [пробовать. 

Ск* [у]штувати — отведать, по- 
Скоштуяок, -нку—проба, отве- 
диванив. 

Ск6шувати,-шую, скосити,-шу, 
-сиш — ©нашивать, скосить; 
-СЯ — 1) скашиваться, бить 
скошенньїм косого; 2) пере¬ 
кат нваться, перекоситься^ 
скашиваться, долаться, еде- 
даться косим; 3) (только сов 
в.) спихнуться, сойти с ума. 

Скрадати, скрасти-екрадшвать* 
скрасть; -СЯ—крається, под* 
крадьгваться, подкрастьса 

СкрайніЙ—край ний. 
Скраклі,-клів и -КЄЛЬ-1) городки 

(игра);2)тощпелошади, одрн. 
Скрак6[е)ль, -кля — 1) когля; 

чурка, чушка, свинка; 2) 
часть плуга; 3) часть ткад- 
кого станка; 4) часть масло- 
бойки; 5) лещадь 
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Скрамниця— скамейка. 
Скрапління — 1) сгушвние в 
капли; 2) сгущение пара. 

Скрашати,-шан>, скрасити, -шу 
—скрашивать, скрасить, укра- 
шать, украсить. 

Скребачка—(у юршечников) ло- 
Скреблб—скребница. [паточка. 
Скребнути—чеснуть. [сать. 
Скребти—скресть, скоблить, че- 
Скреб(та)тйся—чесаться. 
Скрегіт, -готу—скрежет. 
Скреготання, -ння, скреготня, 

-Ні —скрежетание. 
Скреготати, -чу — скрежетать. 
Скрекіт, -коту «с скрекотання, 

-ННЯ — стрекотание. 
СкрЄКОта[і]тн — 1) стрекотать; 

2) каркать; 3} квакать. 
Скрекотуха -— 1) стрекотунья; 

2) квакушка. 
Скрепеник — навоска (в улье). 
Скрепеняти—наващивать (улей). 
Скрес, -су — вскрьітпе реки, 
ледолом. 

Скреснути—(о льде) троеуться. 
Скресне на весну^на весну 
поворотпт. 

Скрйва, нар. — искоса. 
Скривавлювати, скривавити — 

окровавливать, окровавить, 
обагрять, обагрить. 

Скрнвати, -ваде, окрити, -рию 
— 1) скрьшать, * скрнть; 2) 
покривать, покрить. С. мо¬ 
лоду— надевать, надеть па 
голову новоррачной очіпок» 
намітку* С. вологу — окри¬ 
вать в лагу. 

Скривдити, -джу (кого) — оби- 
деть, причинить несправед- 
ливость кому. 

Скривитися, -вліося—1) покри¬ 
виться, аскривиться; 2) смор- 
щиться, поморщиться; 3) СО- | 
гнуться. 

Скрикувати, -кую, скрикнути, 
-КНу—1) вскрикивать, вскрик- 
нуть; 2) созшватц созвать. 

Скриляти—окрьтл ять, 
Скрйльннк, -ка, скринник, -ка 

. —сундучник- 
Скримцювати, -цюю — связа?ь, 
С крин чина—суадучлшка. 
Скриня—1) сундук; 2) ящик; 
Б) ларь; 4) шлюз. [туяка. 

Скринька—ларчик, ящик, шка- 
Скрнп, -пу—скрип, скрипение. 
Чбботи на скрипах — скрп- 
пящие сапоги, 

Скрипак* -на, скрипаль, -ля, 
скрипар, -ря—скрипач. 

Скрипати, -паю, скрипнути, 
-Пну — скрппеть, скрипнуть. 

Скрипиця—колода, деревяннше 
. кандальд. 
Скрипіти, -плю, -пйш—1) скрп- 
леть; 2) скрежетать; Б) втрать 
на скрапке. [пучпй. 

Скрипливий, скрипучий—СКри- 
Скрйпвик, -ка—1) скрипач; 2) 

скрипичний мастер; 3) (на¬ 
те.) кузнечик. 

Скрипотіти, -почу, -тйш — і) 
скрипеть; 2) •'скрежетать 

Скрипт^фа — 1) тетрадь; 2) пась- 
менньїе работн. [дева, 

Скрипула, скрипуха — старая 
Скрипунь, -ня—(кас.) кузнечик. 
Скритикувати (що, кого)—1) 
отеестись критпческп;2) рас- 
крчтиковать. 

Скритися, скрюся—покриться. 
Скрйтка — родившая ребенка 
девушка, 

СкрнтниЙ—укромньїіі, тайньїіі, 
потайной. 

Скцііто, нар.—скрьіто, тайком. 
Скрит6к,-тку—укромное место. 
Скричати—закричать; -ся^—на¬ 
кричаться, намучиться от 

Скришити—искропшть. [крика» 
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Скрізь, нар.—1) везде; 2) всегда, 
постоянно; Б) сквозь. [мет). 

Скріплйна—крепь (один пред- 
Скріплйння*— крепь (предмети). 
Скріпляти, скріпити, скріплю, 

-пиш— скроплять, укреплять. 
С к рббат н—цара п ат ь. 
Скромадження—1) царапанье;2) 
боронование; 3) скоблевие. 

Скромадити,-джу—1) парапать; 
2) бороновать; 3) скоблить. 

СкрДня, -ні, скронь, -НИ - ВИСОК. 

Скріплювати, -плюю, скропля¬ 
ти, -пляю, скропити, -плю — 
окроплять, окропить. 

Скруг, -гу — закругленпе. 
Скругляти, скруглити— 1)округ- 

яять, округлить; 2) очищать, 
очистить (зерна вращением). 

Скружки, -жок—зерновьіе, со- 
ломевние отбросьі (после 
очистки вращеиием). 

Скру ПІЛИЙ—заскору ЗЛЬЇ й 
Скрут, -ту —І) крайвость, не 

обходпмость. До с-ту треба— 
крайнє необходвмо. До С-ту 
доходить (при йшлося)—под- 
ходит (наступило) тяжедое 
положеаие. 2) ворот (в вода- 
ной мельвице), 3) клубок со- 
ломениой ленти. 

Скрута — стесиенпе, затрудои- 
тельаое. тяжелов положение. 
состоонае, крайаость. 

Скруте(і)ль,-ля, скрутень,-тня, 
скрутій, -тій — скрученими 
пучрк чего-лпбо 

Скрутний — затрудвптельвши, 
тяжельїй, стеснительвий. 

Скрутно, нар.—затрудеительво, 
тяжело, стеснательно. 

Скрутнути—крутнуть. 
Скруток, -тку—сверток. 
Скруха—сокрушеаие. 
Скруцак, -ка—жгут. С. тютюну 

—сверток ТабаЧЯЬІХ листьев. 

У«р.-рос ^овн А Піноиськия- іб. 

Скручування—І) скручивание; 
2) сворачивание, повррачи- 
вание. 

Скручувати, -чую, скрутити, 
-ручу, -тиш—1) скручивать, 
скрутить, связать; 2) пово- 
рачивать, поворотить; 3)сво- 
рачивать, свернуть. С. голо¬ 
ву, в'язи—а) кому—свернуть 
голову, шего; б) чому — раз- 
бпть, сломать что-либо. -СЯ— 

1) сворачлваться, свернуть- 
ся, 2) потерпеть неудачу; 3) 
(безл,) приіітись плохо, тяже¬ 
ло. Щоб ти скрутився—око- 
леть оьі тебе. 

Скрушка-1) шелуха; 2) отметкп 
Скрушувати, скру шити — со- 

крушать, сокрушить; -ся—1) 
сокрушаться, сокрушиться; 
2) вьісьіх&а отпадать, шелу- 
шиться, отпасть. 

Скубанка—1) дерганне, щипа- 
ние; 2) ощвпьївание. 

Скубати, -баю, ску6(фги, -бу, 
-буть—дергать, щипать, ощи- 
пьівать, драть (за волосу); 
-СЯ—1) драть друг друга за 
ВОЛОСЬ!; 2) ссориться, 

Скуборій, -рія—ВЗЯТОЧНИК. 
Скугніти, скуготати — визжать 
Скудатися—оскудеть. 
Скудлачити и скудлити, -длю— 

вз'ерошить. 
Скудота—скудность. [дрявим 
Скудрявити, -влю—еделать ку- 
Скудрявіти, -вію — сделатьса 

кудрявьш. 
Скузуватися — извиняться, ОП- 

равдшваться. 
Скуй6вда(и]тиг -даю и -.джу— 1) 

вз'ерошить^і^скомкать^мять; 
3) возбудять, взволвовать. 

Скула—варив, веред, болячка. 
Скулйніг, нар.—поджав ноги. 
Скулобкий —косоглазьі п. 
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Скулювати, скулити — с'ежв- 

СОГПуть- '-кумасно, мар.—стратио. 
Скуп, -пу—1) плата, возаагра- 
ждеаое; 2) взятка. * 

СиїпИ™ 'Р” ~ скУпец, скряга. 
Скупати, -паю (кого)вику- 

пать (в воде), ^ 
Скупати, -паю и скуповувати 

-вую, скупити, -плю и ску¬ 
пляти, -ляю—скупать, -пить 
закупить; -СЯ-закуповивать 

скупердя, скупердяг(к)а, ску- 

снуЯа СКУПИНДЯ’ <купи«- 
Скупіти скуость, (скупердяя 
Скупник, -ка— скупщик. 
Скупність— сцешіепие одиород- 

них частей, * 
Скупощі,-ідей и Щїв— скупость 
Скупувати, -пую _ скупиться 
У учий Скаредний, очені, і 

г ?купоЙ- Гаие 
Скупчення—аакопловпе, скопле- 
Скупчуватн, скуп(ч)ити-скуяп 

вать, соедпвять, собрать- -ся 
—соедпняться, собраться і, 
кучу. г 

Скурювати, -рюю, скурити, -рк» 
Скус ви“уРввать. “овьїкурить. 
ч\ус, -са — увсртдпвиіі при 
ловле. 1 

ЙЕ* 'Су-пскутеиив, собдазп 
«-куса—коклюш. 
Скуска І) искусптельнлца 2) 
предмет, Ііскушоиия. 

кусник, -ка—І) скусивающий 
откусивающпй; 2) пскусп- 

Скусування — уверткн. лавиро- , 
Скусувати, -сую, скуснути, -ну 
Ск^нйЄРІи8аТЬСЯ’ УвеРнуться". укутий—скованвий. 
Скучати, -чаю, скучити, -ч- І 

..за ким, чим)—скучать, ео І 
скучиться по КОДІ, чем. і 

І Скушати, -шаю, скусити, -щу„ 
искушать, искуспть. 

Скушувати, -шую, скусити, -шу 
і ВаТЬ> 'сить- откусить Слабий больиой. С. на голову 

-глупий, оолуумньїй ’ * 
Слабити, -блю—ослаблять. 
Слабість—бодсзаь. 

Сл^!У"~°0ЛЄТЬ- (слабеть. 
Слабкій,аТп ~ Д-ЄЛаться слабеє. 

1) слабий, свободвий; 
Л) слаоий, не сдераспваюпщй 
Ж.нка слабка на утбри-лег- 
комьісленная жевщппа. 

І Слїбнї™аРі’ГСаа~0’ Свободао. слабнути—1) слаоеть; 2) разба- 
лпваться, разнемогатьсії 

Слабо, нар. пдохо, мало. 
Слаоовитий—болезвониий. 
Слаоовшь—1; слабость; 2) іо «е- 
лове ке) слабин. 11 

, Слабосилля-слабосплпе. 
Слабування — болезцеппоо со- 

стояк не. 

1 на «»)-5«ле,ь. 
^ молва, слух, толки, 

пересуди Стала с.—разпсс- 
лась песть. Добра С.-хоро¬ 
шая ропутация, честаое имя 

І С.-поговір — дурпая молва 
с-ву чинити, робити — раз- 

глашать. У с-ву ввбдити-по- 
« ,РИТЬ» ком промети рос ать 
Будеш у С-ВІ ХОДИТИ—-ОПОЗО- 

ИЙТи*СЄОЯ' 2)СЛаВа' С*Ву ВЧИ- 

вечпть" “Р°СЛавИТЬ. увоко- 

Сл!Г“И« ~ Ч знаменитий 
славаин; 2) достойний ува- 
женяя. у 

Славетних, -ка — І) славний, 
пр^славленний человек: 2\ 
(встарь) мещанян. 

Славити, -влю — і) говорять, 
рассказивать;2)славдть, про¬ 
славлять; 3) позорпть. 

72'. Сллпний-^Слгдєць 

Славний — 1) чим, із чого— 
слапвий, пзвестиьііі; 2) хо¬ 
роший. 

Славнозвісний—^памевятьіГг. 
Славолюбство, -ва—славолюбне. 
Славут, -та, славута, -їй, сла- 
вутиця, -ці—зпятет Двспра. 

Славуттій» ель Славетний 1 
Слав янин, см. Слов’янин. 
Слав’янка—1) слава яка; 2) азбу¬ 

ка- кпрпдлица, [ли. 
Слання—прпґотовлеиие посте* 
Сласний—1) лакомий; 2) сла- 
доотрастшлй*. 

Сласність—сладострастяе. 
Сласно, пар -1) лакомо; 2) саадо- 

страстио. 
Сласнбта—сладоотрастле. 
Сластьбн, -на—род оладеЗ. 
Слати, шлю—слать, посняать. 

С. старостів —сватать. 
Слати, стелю—ствать, устлдать; 

-СЯ—І) стдаться, расстилать- 
ся; 2) стлать постель. С. до 
НІГ—припадать к сТопам. 

Слатися, шлюся, шлешся—до¬ 
силать сказать. 

Слебізувати, -зую — 1) читать 
по складам; 2) лядо читать, 
говорять. 

Слезавий, ом. Сльозавий. 
Слезити, -зш — 1) сяезпгь; 2) 
С Л Іі , со юз—еслл. (со ч иться, 
Слива—слива. Як у с-вах си¬ 

діти—бьіть в глупом подо- 
«сеноіі, бить глупим. 

Сливе, пар. —почтп. 
Сливина—1) сливовеє дерево; 

2) оди а слива. 
Сливкбвий—сливовий. 
Сливник, -Ка — слпвовілп сад. 
Сливняк, -ку-слпвяная наливка. 
Сливовиця—водка из слпв. 
Слив'янка —1) слпвяная настой¬ 

ка; 2) отвар из слив, 3) сорт 
плахти. 

Слиж, -жа—1) пооереадал ба.т- 
ка; ^2) (рьіба) голеа. 

Слижак?, -на, слижун, -на г< 
слизик, -ка—[рьібс$ голец. 

Слиз, -зу—слизь. 
Слизень, -зня—селЗзонка. 
Слизй[я]стий — слшшстий> С. 

о бо лбна—слизистая обололка. 
Слизнути—Тїсчезвуть, пропасть. 
Слизіта—1) скользкость, голо- 

ледлца; 2) сукровпца. 
Слизотгги—течь, сочиться. 
Слизуватий—слпзп сти н, покри - 

тий слпзью. 
Слизький — скользкпи. Загнав 

на с-ке*—поставпл в затруд- 
вительнос положеніїе. 

Слизько, нар.—едользко. 
Слимак, -ка —1) улитка; 2)мо- 
настирский сдулска, посяуш- 
ник. 

Слимакбзий, слимачковий и сли- 
мачий -прпнадле;катпй улгі г- 
ке, Слимача хижка— рако- 
впва. [-ша—улитка. 

Слимуж,*жа,слимужка,слимуш, 
Слина, слйня — слюна. С-ні 

розпускати—плакать. 
Слинити—1) слюнпть; 2) (пере¬ 

носно) плакать. 
Слині вка—(болезиь) ящур. 
Сяйнути—разиоспться, разгла- 
Слйняіий—союиявий. [шаться. 
Слинько, -ка—слюиявий. 
Слих, -ху — слух. 
Сличок, -яка—шапочка* 
Слишка, -ки—слух, песть. 
Слище—место расстплаїшя, ви- 

белки хол ста (вблпзн води). 
Слівце, -ЦЯ—слон до. 
Слід, -ду—след. Бісої НОГИ с. 
писати — ходить в одпой ви¬ 
ди мости обупп. 

Слід, пар. — следует, должво. 
Як с.—как следует, достойно. 

Слідець, -дця—сіішцк. 
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Слідити, -джу, -диш — І) атти 
елецом, 2) оставлять след;3) 
кого—следить за кем. 

Слід(к)6м, нар.— ] )следом,вслсд; 
2) как следует. 

Слідкувати—]) следить, наблю- 
дать; 2) Следовать. 

Слідство—след стви о 
Слідствувати,-ствую и слідчити, 

-Чу — о роп зводить след стви є. 
Слідчий , -чого—1) (сущ.) след о * 

ватель;2)(гфида*.) следсгвен- 
Сліз—р. от сльоза, [вий. 
Сл Ізл ивн й—слезл н віл її. 
Слізний—1) слеаїшй; 2) состоя- 
ЩИЙ из слез. 

Слізно, нар.—слезно. 
Сліпак, -ка — 1) слепец; 2) нн. і 

сліпаки—ааячьи глаза. 
Сліпати, -паю—1) плохо видеть 

(вследствив темної ЬІ, ПЛОХОГО І 
арени я); 2) орисматриваться. ; 
С* очима — щурить глаза от 
близорукости. 

Сліпачка—слепая. 
Сліпець, -оця — слепец С-ці 

сватають—дремота одолевает, 
В с-ця грати — играть в 
жмурки. 

Сліпи, -пІв — глаза (превебре- 
.нсительно). Залив с.—п&шіл- 
ся пья н. Межи с* плюнути— 
плюнуть зв глаза. 

Сліпий—слепой. Сліпі дзигарі 
—крьітьіе часи. 

Сліпити, -плю — 1) следить, 
ослеплять; 2) засилюваться, 
медлить. 

Сліпицею, сліпма, сліпцем, пар. 
—ослепью. 

Сліпнути, -ну—елеонуть. 
Сліпота—слепота. Куряча с,— 
куриная слепота. 

Сліпувати,-пую—бить слепьім. 
Сліпучий — ослепптельньїй. 
Сліт,р.сль6ту осеннеененастьо. 

Слобідський—слободской, при¬ 
городиш Й. 

: Слобода—свобода 
Слобода—слобода. 
Слободнти, -джу — освободпть. 
Слобожанин, -на—житель сло¬ 

боди. [еельскяіз. 
Слобожанський — слободской. 
Слобоня[и]?и, -боню и -боняю_ 

освобождать, освободить, из- 
бавлять, избавить. 

Словесність — 1) словеснеє из- 
вестие; 2) словесвость. 

Словини, -ВИН — (у Сраке) сговор 
Словник,-ка,-ниця,-ці-словарь 
Слбво—слово. С-вом займати 

—заговаривать с кем. С-ва.'Ш 
блудити—бредить. Додержа¬ 
ти , дотримати с-ва — едер- 
жаі ь слово. С, говорити-_ 
произносйть реяь. С. од с-ва 
“буквально. 

Слововивід, -ьода—словопрокз- 
водство. 

Словозміна — словопзмевение 
1 Словосполучення — словосоче 

тание. 
Словотвір, -івбру, словотвб- 

ренни словообразование. 
: Слов'янин—славяеин. 
Слов’янський -славянскиЙ 
СлЛТк, -ка -банка. 
Слоневий ИЗ слоповой КОСТИ. 
Слоник, -ка — свекловичвий 
долго носик. 

Слонити — сшпвать две поло¬ 
вини штапов в ходу. [ся 

Слонятн< ся) ,-няю(ся|—словять- 
Слонь, -ня и слонька, -ки — 

(пт.) вальдшнеп. 
Слопець, -ПЦЯ—огпцеловка. 
Сл6*Ьі—осеанее ненастье. 
Слугування — прислужи наепе. 
Слугувати, -тую — служить, 
услужать. 

Служанець, -нця — служитель* 

'25 
Служаший— Смак 

Служащий — заработанний, за- 
служенний. С- хліб—тяжело 
добиваемьій службой хлеб. 

Служба—1) служба. С. ббжа— 
богослуженве. 2; (собир.) при¬ 
слуга. 

Службовий — служебки її, С. 
обов’язок — ДОЛГ служби 
С. злочин—ирестуоленяе по 
должности. [жанка 

Служебка, служе(б)ниця — слу- 
С луження—служеиие. 
Служниця - служанка. 
Слуква, -ви—(пт.) вальдшнеп. 
Слуп, -па —1) столб; 2) полоса 

подошвенвой шкури. 
Слупок, -лка — 1) столбик; 2) 

часть ткацкого станка. 
Слупуеати, -пую—оривязивать 

к столбу. 
С лу пчастиЙ—сто л бо ви дн и й. 
Слутий п слутавий— І) у вечньїй, 

расслабленний; 2) паралпч* 
ннй; 3) дураковатий. * 

Слутити, -чу—увечить. 
Слухання— 1) слушавве; 2) по- 

виновение; 3) заслушивание. 
Слухати, -хаю -слушать. Отсюдй 
лиш слухай — не ио-твоему, 
а вот как будет. Чмелів с* — 
а) бить огорошенньгм ударом; 
б) пметь кацеп - яммер. -СЯ 
— слушать ся, повії новаться. 

Слухач, -ча—слушатель. 
Слухняний, слухняний — по. 
слушний. [слупцю. 

Слухняно, слух'яно, нар —по¬ 
слу шний—1) надлежащйЙ, по- 
рядочний,приличньіЇЇ;2)свое- 
времеввьій. С. час—падлежа- 
щее, удобное время. 3) (о до- 
хазательсіпве, зомечаник, по¬ 
ступне) справедливий, осно- 
вательний. С-ні вже Діти^ 
достаточно’ взросл. доти. С• 
випадок—бдагопр. случай. 

Слушність-1) своевременность, 
2) справедлавость Признати 
С. кому — признать за кем- 
достаточньїе основания. 

Слюб, -бу— венчавие} брак. 
Слюз, -за—слизь, I I 
Слшзавий—слизистий, 
Слюзувати,-зую-часто плакать 
Слюсак, -ка—дерева ним й крют 

чо к в щеколде. 
Слюсар, -ря—слееарь [скал 
Слюсарня — слесарная мастер- 
Слюсарство—слесарство. 
Слюсарський -слесарский.[яать 
Слюсарювати, -рюю—слесарнп- 
Слютняк, -ка—(пт ) уяод 
Сляж, -жа — поперечная балка 
Сльоз, -зу—мальва. 
Сльоза, р. ед, сльози, мн. сліз, 

слізми - елеза 
Сльозавий—слезний. 
Сльозина—слезпнка. 
Сльозити - слезиться [яой печи- 
Сльбси, р. СЛІС — сзодьі гончар* 
Сльота и слюга—осениее вена* 
Сльотавий—ненаствий. [стье. 
Смага, -ги — воспаяительншт 

І валет на губах (от ікаждьі. 

солнпа). 
Смаглій, -лія—ечугляк. І 
Смаглюватий « смаглявий 1) 

І смуглий; 2) с ситнами па 
лице. 

Смагнути, -гну—1) жариться ва 
соли це, нагреваться, 2) ваго-^ 
рать; 3) сохнуть, з а п е каться. 

Смажений—жарений. С-ні оріхи 
— кале ниє орехи* 

Смаж(е)ниця~яичвица. 
Смажити, -жу жарить. 
Смажний—за пек шийся. (дом. 
Смржно, нар. — тяжелим тру- 
Смак, р* смаку—вкус. Погане 

на с*—скверное на вкус. По¬ 
ганий с.—дурной вкус. у с. 

^-со вкусом; вдоволь. До 
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>с-ку—по пкусу. Живеш, жи¬ 
веш і с-ку не чуєш—ает тебе 
от жпзнц опкакого удоволь- 
ствпя» Художній с#—художе* 
стесаний вкус. На ййго с*— 
в сго в кусе. Добирати с-ку— 
входить во.вкус. 

Смаковитий—вкусамй. 
Смакота—прпятниЙ вкуо. 
Смакувати—і) в чбму —нахо¬ 
дить вкус, орпятность; 2) 
кому—(безл.) правиться, бьіть 
ао вкусу. 

Смалений — 1) опал енний’2) Сьі- 
вальїй, тертьій. 

Смалець, -льцю — 1} топлений 
жпр, сало; 2) смазка; 3) смет- 
ЛПВОСТЬ, смстка. 

Смалити, -ліо—опалять, жарить, 
жечь. С. Люльку — тануть 
трубку. С. литки, халяви до 
ДІочат — гоняться за девуш- 
камп. Смалити горілку—дуть 
еодку. Смали на той бік— 
вали на ту сторону, 

Смалій, -дія—{о меловеке) опа- 
лпяающлЙ, обжпгающпй что- 
лпбо (наше свиней). 

Смалятина —зааах гореяого* 
Смалький—(о ветре9 морозе) на¬ 
лящи її, жгучий, резкпй. 

Смальнути, -ну—прпжочь,жиг¬ 
нуть. Грім як смальне—как 
грянет гром. 

Смальцювати, -цюю — пачкать, 
марать. 

Смальцьований — еасаяеваьій. 
Смарагд, -ду—изумруд. 
Смаркатий—сопли иілй. 
Смаркач, -ча — 1) сошхавеа; 2) 
молокосос. 

См£ркля, -л|—сопля. 
Смзр6в(а)ний—смазанішй, под- 
мазанньїГг. 

С чарувати — 1) емазьівать жи¬ 
ром; 2) мазать гливой. 

7?в 

Смачити—придавать вкус. 
Смачний— вкусньїа (вее 
Смачнітя, -нно—долаться вкус- 
Смачно, пар — 1) вкусно. С* 

спить—оладко сппт. 2) ори- 
ятво, удобно. 

Смердак» -ка—{дерево) ряби на. 
Смердіти, -джу, -дйш — емер* 
двть, понять^ 

Смердюк[х] ,-ка[ха)—1) вонючка; 
2) (маеекомое) вонгочка* 

Смердю[я]чий—воагочай 
Смерек, -ка и смерека, -іш — 

онхта (европейская). 
Смерековий—п яхтовий. 
Смеречина—1) одно дерово сні* 

тьг, 2) ппхтовьій леа 
Смерк, -ку—суморка. 
Смеркання—сумерки. 
Смеркати(ся), -кас, смеркнути¬ 
ся), -кне, (безл.)—иастуоают 
сумерки. Ще не смеркло— 
сумеркп ееде не наступилт?. 
Смеркало—смеркалось, вече- 
рело. 

Смерким(а). пар.—в сумерки. 
Смертельн й — 1) смертельний, 

смертоносний; 2} смертний 
Смертенний — смортельно, без¬ 

лад еж но бодьной. С. кашель 
— коклюш. 

Смертна—ночнянка. 
Смертний — отвосшцпйсв к 

смертп. 
Смертно, нар.—смертельно* 
Смертоббєць,-бійця—1) спосоо* 

вий убить на-смерть; 2) мп 
-ЦІ— ( шутя) скользкая обувь 

Смертякий—смертоносний. 
Смерть^ -ти — смерть. С. собі 

зробити, заподіяти — оогсов- 
чи^ь сомоубийством. 

Сметануватий —(о смушке) се- 
рьій, с матово-серебристим 

Смик, -ку—смичок. |отлпоом. 
Смик, мсжд.~дерг1 
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Смикати — су о іг 

Смикати, смйчу и -каю, смикну¬ 
ти, -кну, смикбнути, -ну—1) 
дергать, дервуть. дергануть; 
2) вшппть. С. люльки—потя- 
путь трубку 3) стащить, 
слямзпть; -ся — дергаться, ! 
рвануться. Сюди-туди с# — 
бросаться во все сторони. 

Смикове, -БОГО—(гірок.) подать. 
Смиренник,-ка—скромник. # 
Смирність, -ности, смирнота, 

-тії—1) смиренпе, кротость; 
2) покладпстость, (ним. 

Смирніти, -нію—долаться смир- 
Смирнішати, -шаю — долаться 

смирнеє, присмиреть. 
Смирно, пар.—емпрво, кротко. 
Смйчка-1)гарпуноішднии крюк: 

2) смичка. 
Смичок, -чка—смичок. 
Сміленькнй—развязвнЙ* 
Сміливий—смелиіі, неустраши- 
мий, храбрьій. 

Сміливість, -вости — смелость, 
неустраш п м ость, храбрость. 

Сміливо, пар.—омело, ноустра- 
шпмо, храбро. (смелее. 

Смілішати, -шаю — делаться 
Смілка—1) (ряст.) смолка; 2» 

червона — буси из красноі» 
смольї* 

Смілко и сміло, пар.—смоло. 
Смільний—1) смолистий; 2) за* 
дшмленішй. 

Сміти, смію — сметь, осмелл- 
Смітйна, -ни—сорпика. [ваться. 
Світити, -чу—сорпть. 
Смітний —сорвьш, мусорний. 
Смітник, -ка—1) мусорная свал- 

ка; 2) мусорщик. 
Смітниця — 1) СМ. Смітник; ^ 

лошадь, вьівозящая сор. 
СмІттюга,-гй—множество.сору 
Сміття, *тя — 1) сор. мусор; 2 
. {бранное) дрянь. . . 
Сміть, -ТИ—мятоль. 

Сміх, -ху—1) смсх, хохот;2)по-| 
смошпше; 3) шутка. Ні с. 
сказати — сказать в шутку. 
Сміхи збити з чого—насисать¬ 
ся над чем. Годі сміхи пра¬ 
вити—ДОВОЛЬВО смсяіься. 4> 
курьеа. На сміх(~ в виде 
курьеза. Б) род детской пгри. 

СмІха—смешно, смешное. 
Сміховал[н]ець, -ль[н]ця — 1) 
шутнпк, забавник, весеш»ьі 

І малий; 2) скоморох. 
Сміховина, сміхбта— что-ямбо 

смешное, смешвал вещі»3 
смех, курьез* 

Сміховйнний — 1) емвшной, 
гомористпческпЗ; ‘і) курьез- 

Сміхбвище—посмешшдо. (8НЙ. 
Сміхотня—хохот, смех. С-ТНк» 

вчинили — аодвялп хохет. 
смех. , , 

Сміхун,-на, смішко, -ка.сміюи, 
• -на—хохотун, зубоскал. 
Смішити, -шу—смешить; -СЯ— 

бьіть посмешищем. [смсшкй. 
Смішки, -шок — ї) шутки; 
Смішкбм, нор.—шутп, смеясь 
Сміюнець, -нця—1) хохотуачик; 

2) зуб-розец. 
Смік>ха—хохотунья. 
СМІЯТИСЯ, СМІЮСЯ, МН. СМІСМ(О)- 

ся—смеяться. С. з кого, с. 
кому—“Смеяться, яасмехатьса 
над кем. С. на кутні (кров.) 
плакать. 

Смбвдир, -ря—бездельнпвь • 
Смок, р. ембку—1) насос. С. ду¬ 

ховий—воздушньїй насос. 2) 
р ембка-драков, гад. змей 

Смоктання—сосанпе. 
Смоктати,-кчу—сосать. (сущий. 
Смоктуший—всасьівающий, со- 
Смола—1) смола. С. шевська 

вар. С. земна — асфальт. 2) 
(о человеке) прилипала, н •- 
доедливьій. 



Смолавий—(нігоіюб 

СмАдавнй смбл-аець, -оця—со- 
Смолйтн,-лю смолить, [аливьій 
См6лІ> -лів—сопли. 
Смолівкг * смолистая лучина. 
С молкий смолпстьщ. (свовьш 
^молбвий—1) смоланой, 2) со- 
Смолоскип, -па— факел. 
Смоляний— І) смоляной, смоли- 

стьій; 2) черний (как смола). 
Смоляник, -ка —факел. 
Смолянка — 1) что-либо про* 

смоленвое; 2) (раєш.) смолка. 
Смоляр, -ра — ,1) смолвльщак; 

2) смоловар. 
Смолярня 1) смолявой завод. 

—) смол я н. торговая, магазин 
і Малька трубка куротельная. | 
Смольний — СМОЛИСТЬІЙ. 
Смбльня—Прибор для СМОЛЄВИЯ. І 
сморж, -жа, сморжій, -ія_ 

сморчок. 
Сморід, -роду—смрад, воиь 
СморбдливиЙ—смрадиьій, 
Смородбк, -дку—смородина. 
Сморбдяний—смородинний. 
Смбродь, -ди, см Сморід. 
Іморч, -ЧЙ, СМОрчиК. -чка_ 

(гриб) сморчок. 
іморщина, -НИ—'{у сатжнище) 

часть.колодки. 
Смуга, -ги 1) черта, штрих; 

-І полоса С. ПОЛЯ—полоса 
земля. 

Смуганастий, смуга(ря)стий> 
смугнастий, смужка(с)тнй, 
смужчастий—полосат ьій. 

Смуглявий—смуглий. 
Смуглястий—смугловатьій 
Смудитнся, -джуся—жариться, 

печься. [2) шов 
Смужечка, смужка—]) полоска- 
Смурнути, -и^-дернуть. 
Смута, -ти—печаль, грусть. 
Смутити, -чу, -тнш —печалить. 
Смут(н)ість, -Т(И)ОСТИ — уиьі- 
дость, уиьінне. 

Смуті к)увати—гру стать. 
Смутливий—печальний. 
Смутний—1) груствьііі, печаль- 

уньїлмй; 2) пасмурний, 
хмурий. [печальаьілі. 

Смутніти, -ВІЮ — становиться 
мутно, нар—-1) груство, пе¬ 
чально с. себе мати—гру- 
стять, печалиться. 2) пасмур- 
НО. С. сбнце Схбдить—содвце 
восходит в тумане, в тучах 

Смуток, -тку—грусть, увиние, 
печаль С. ії зиа — шут ее 
звает. У його до смутку гро- 
ШЄЙ- у вего множество деиег. 

Смух, -ху— 1) смуток; 2) мох 
зверя. 

Смучий-чортов. [течнмн. 
Смушевий — смушковий, сму- 
Смушок, -шку—смушек. [вость. • 
Снага*гила.физическая возмож- 
Снадь, -ди—загар, смуглость. 
Снажний—си.тсаий. 
Снажно, пар, —ї) изнурительно; 

2) тяжельїм трудом, 
снастити, енаїдуь діл. -стимб — 
свастить, уснащать. 

Снасть, -сти—1) остов, основ* 
ниє части; 2) скелет, основ- 
ние часта (тела); 3) снасть 
корабельн.; 4) (соб.) настру- 

Снидіти—(об Оіме) тлеть. [мент* 
Сннтн, сню — видеть во сне; 

-ся—садться. 
Снй[і]дарт-ря—1) ваятедь, рез- 

чик, 2) колесник, каретник. 
Сницарство—і) валане, резьба, 

2) колесное, каретнеє ре- 
Снйця, -ці—сница. [месло. 
Сніг, -гу—снег. 
Снігар, -ря—(нт.) свогирь. [га. 
СвІГНИ^ІЯ — снежн. мятель, пур- 
Сніговий—снежпий, С-ва вода - 

вешнян вода, [мой на реке 
СнІговиця—1) пурга; 2) сало зи- 
Снігол юб ,-6а—(пт.) зимородок. 

Снігоцві і — Собкати 7>Г. 

Снігоцвіт, -ту — белоснежвии 
иветок. 

Снігур, -ра—(пт.) енпгнрь. 
Снідальгицн —1) завтракаюїдая; 

2) участнида свадеб. обряда. 
Снідання, -ня—<завтрак. Сбнце 

у с, стало—около 7—8 ч. утра. 
Сніданок,, -нку—завтрак. 
Снідати, -даю—завтракати 
Сніжина—снежпнка. 
Сніжити,-жить {безл.у-саежить/ 
Сніжниця—пурга. 
Сніз, р. снізу — 1) см. Сноза; 

2) см. Снізка 2; 3) часть ре¬ 
шетим тедегм; 4) часть ко¬ 
леса водяпой мельници. 

Снізка —* 1) ум. от сноза; 2) 
часть Йрма; 3). поперечная 
пал очка в н ера збори ом ульг- 
для укрепления сот. 

Сніп, р. снопа—1) сноп. Жати 
за С-П—жать 8а часть уро¬ 
жай. 2) пучок связанвой лу- 
чиньї. 

Сніт, -ту и сніта, -ти—чурбан, 
Снітий, см. Снітяк 2. [отрубок, 
Світистий — (о хлебп. колосе). 

с головнеіі* 
Смітитися, смічуся—1) (о хлебн. 

колос.) покриваться головнеіі; 
2) плесцеветь, [плесневслип. 

Снітяк, -ка—1) пустой; 2) за- 
СнІцевий—лепной. [вяюшиися 
Сновиг'^ * -г“__ 
Сновиг 

ґ]а, сновиґайло — сло 
г]ати, -г[г]аю—слонять- 

ся, микаться. 
Сновида, -ди—лунатик. 
С но ви дати,-даю, см. Сновигати. 
Сновйдннй — бо.тьаоіі лунатиа- 
Снодійний—снотворний, [мом. 
Снбза, преимущ* во мн. ч. еньзи 

* 1) палочкп, доддержпваю- 
щпе в у льє соти; 2) вообще 
деревянние поперечвьіе план¬ 
ки, служащпе ,Связью в раа- 
личвдіх орудиях, постройках. 

Снозик, -ка -1) ум. от сніз; 
2) поперечние прутья (в ііле- 
теноіі корзинко). 

Снознти, -жу — приделивать. І 
вставлять снози. 

Снопік, -пка, снопбчок, -чка, ] 
енбпонько, -ка—снопик. 

Снота, -ти п енбток, -тка—де- 
вичье целомудрме. [ва;іьнида.} 

Снувалка, снувальниця — сно- 
Снувати, сную—1) сповать; 2> і 

освовивать, создавать; -ся— 
1) сноваться, делаТьея осно/ 
во; 2) ходть сюда п туда;; 
3) болтаться; 4) мерсщитьоя, 
вертеться. 

Снядіти* -ДІЮ—шесвеветь. Л 
Соб -1)(мелс<?.) аалово (при уора-і 

влен. волам а); 2)/пар.) вадево.1 
Собака (лкиою. роба)—І) собака. ! 
Наш с.—иаш пес. 2) тяжести) 
ьа коице очепа; 3) (о 
педапт-чшіовипк, 

Собакар, -ря —псарь. 1 
СобакуВиТИЙ (о челов.)— І) прп- 
лпрчивий, злой; 2) подлийл 

СобарнкК — вегодяй, мерзавец.І 
Собацький и собачий, собарний 

— собачий. Собаче вим'Я'—! 
опухоль под рукой. 

Собача, -чати—сценок. 
Собачка—і) ул.от собака. Ма¬ 
лий с.—маленький песик. 2), 
спусковой крючок в рудсьсі 
револьвере. ^ ',{ 

Собачник,-ка—любитель собак! 
Собачня (собкрО—собаки, _ 1 
Собі, мест.—себе. Подати С. ру* 

ки—подать друг др рукгт; 
Собі, межО.—палево (при у прач 

вленпи волами). 
Собір, -бору—собор, собраппе ' 
Собічйти, -чу—присваивать. ! 
Собкати, -каю—1) погонять па: 
лезо (вонов); 2) на кбго— \ 
помикать кем. 



Соболевий—Салити 
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Соболевий—СОООЛИНЬІІї, 
Соболиця, -ці _ самка-соболь. 
Соболя, -ЛЯТИ-МОЛОДОЙ соболь. 
Соболь, -ля—1) (звсрь) соболь: 

сооолий мех. 
Сова—сова. С. кітча — филпп. 
Совало, -ла—совающий, дви- 

гающиЙ. 
Совання—сованпе, скольлюяие. 
Совати, -ваю—совать, двигать;, 

-ся—1) соваться, двигаться; 
-V Д« Кого—лезть к кому; 3) 
ДО чбго—вмешиваться во что. 

Совганитися, -нюся—соваться. 
С6вган[л]ка—і) ледяпой каток; 

*) СКОЛЬЗКОО М0СТО. 
Сбвгач, -ча -пест в сукновальне. 
Совгнути, -гну-двинуть СИЛЬНО. 
Совдати, -даю—леппво птти, 

гяжело ступать. Гстопр.). 
ивзанець, -нця-летун (шер- 
Совзати, -заю—скакать, дри¬ 

гать, шалить. 

Совзениця—гололодида. 
Совивя, -няти, совинча, -чати 

—птенед сови. 
СОВІСНИЙ-1) добросовестннй 

г) совестпипьій; 3) конфуз¬ 
ливий, застеняииии 

Совістити, -Віщу (кого)—сти- 
дить, укорать кого; -ся_ 
стидиться, стесняться, кон- 
фузиться. 

Совість, -ста, СМ. Сумління. 
Совітатк, -таю (кого)—совето- і 

вать кому, 

Совманнтися, «нюся—двигать- 
ся, шататься туда VI сюда 

Савманути,-ну—толкнуть, пих¬ 
нуть, 

Совуня, -Ні — 1) ласк. от сова; | 
2) совка (хлебний вредительї 

Согргватй, -грію—(о море) вол-1 
новаться. 

ссгрішати, -шаю, согрїшііти, 
-Шу сопрешать, согрсшить. 

^ одержувати,-жую -соблюдать 
Содима—шум, суматоха, крик 

ссора. г ’ 

с* * а —соедішитель. 
Созвідати, -даю—навестить. 
Сой, мест. {гал.)—себе. 
Сойм, -ма и -му—сейм. 
Сокира—секира, топор. 
сокиркуватий — язвительньїй 
Сокирний—тодорньїй. Греакий 
Сокирник, -ка—плотадк 
Сокирня, -ні—1) чаеть плуга; 

2) помещенде ддя инстру* 
окирянка кирка. [ментов. 

Сокіл, -кола—^ши.^сокол. 
Сокір, -кора—серебристмй то- 
Сокірвиця сукровица. [поль 
Сокове, -вого — кислий курн- 

ньій соус. 
Соковитий—сочнмй. 
Соколеня, -няти, соколя, -ляти 
и соколинча, -чати—соколе- 

1 нок (птонец). 
Соколиха, -хи, соколиця -ці_ 

соколиха. 
Соколбтий, соколиний — соко- 
ЛИНЬІЙ, 

Сокорина—серебристьгй тополь. 
Сокорити, -рю, см. Сокотіти. 

^Корра, -хи—стрекотуха. 
Сокотач, -ча—сторож, 
сокотйти, -чу, -Тйш-беречь, 

стеречь, охранять. 
Сокотіти, -кочу, -Тйш, сокоти 
ти* -Чу,-ЧЄШ, СОКОрІТИ, .рк, 

1) (о курая) кричать (не ку- 
дахтать); 2) болтать, трощать. 

скотуха 1) злитег курицц; 
Ц трещотка, болтуяья. 

Со Крушина—круши на. 
Соктіти, -кчу—сочиться. 

0 плювати, -плюю, сокупитн 
-плю—соединять, совдинить. 

Солдати, -7ІВ — 1) солдата; 2) 
солдатчина. 

Соліїти, -лю —солить. 
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Солімка, -лімки—соломка. 
Соловей, -в’я, соловій, -вія 

1) соловей; 2) иазваопе вола 
томпо-серой мастп. 

Соловейків—солову шкпя. 
Соловиний, солов’йовий, соло¬ 

в'ячий, солов’їний—СОЛОВЬІІ- 

пьіа. 
Соловіти, -ВІЮ — соловеть, ПО- 

соловеть. [соловей-самка 
Солов’їха,-хи, соловеїха, -хи- 
Солов’я, -ЯТИ—птеиед-содовеіі. 
Сйлод, -иу—солод. 
Солодити, -джу- 1)подслашать; і 

•О) услаждать; 3) (при игре ч 1 
«олодіочку) бпть свинку пал- 
кой; 4) заапматься онанпз 
мом. [рень. 

Солодйч, -ча—солоддовьій ко- 
С олоді ви я—солодовареи и и іі зд- 
Сглодій, -дія—оаавист. (вол. 
Солодісінький—очень сладкпіі. 
очопь прпптиьій. (дить. 

Солодіти, -дію — солодеть, бро- 
СолбдкиЙ— 1) сладкпіі; 2) при- 

ятиьій; 3) млльїй, любозньні. 
Солбдкість, -кости — сладость. 
Сблодки, мар. — 1) сяадко; 2) 
прпятнО. 

Солодкомов(н)иЙ — сладкоречп- 
вий, красноречипий. 

Солодкомовство — слаакоречіт- 
вость, краснорочи вость. 

Солодкуватий—сладковатьій. 
Солодовник. ~ка — делалрщіш 
Солбдок, -дка—сладкпй.[солод. 
СолодощавиЙ—слащавий, при- 

торвьій. [ариторность. 
Солодощавість — сл^сдавость. 
СолодиШІ, -ЩЄЙ її -ЩІВ^—1) СЛ;і- 

яости; 2) наслажденил* 
Солодун, -на—онаппст. [лода. 
Солодуха, «хи—кушааье пз со* 
Солодшати, -шаю —стааовптьгя 

сланеє. [агріь 
Солодючка, ткк ^ род детской 

Солїиия - Сонливий 

Солодятко, -ка—милий, дюбез* 
вий. 

Соломаха,-ХН—тюря (кутанье). іі 
Соломи, *мів — (соб) солома 

екпрдьк. І 
Соломина, -ни —солом лика. І 
Солбм’яник, -ка— 1) соломсв- І 

ная корзина* 2) сол. тюфяк- І 
Солонець, -нця—солончак. ^|| 
Солонина—1) солоиипа; 2) евп- іі 

иое сало. [карьор*. Ц 
Солониця, -ці—соляная ковьг |І 
Солонйще, -іца—солончак. Щ 
Солонцюватії, -цюю — закусьі- І 

вать оетрим, єсть соленое 
Солонцюватий — солончаковьш. ч| 
Солопити, -плю—(о язьікс) лисо- : 

вивать, показувать. 
Солопій, -пія—ротозеіі. ! 
Солопіти; -пііо—ротозейничать*. |1 
Солбтвина—І) соленое болото; ІЧ 

2) солончак. 
Солотрук» -ка—камень для тол- 1 

чения соли, перцу. 
Солуква—(пні.) вальдшнеп. 
Солянка —1) соло яка; 2) соле- 1 

над вода. [говец солью. 1 
Соляр, -ра — І) солевар; 2) тор- . 
Солярка — торгующая солью. 'Ц 

, Солярня—солеварня, Щ 
Сом, -ма—(рмба) сом. ^ , і 
Сомець, -МЦЯ, МН. СІМЦІ—орев* | 

но в стене пзбьї. 
Сомина, -ни—масо сома. ^ гМ 
Сомнряти, -ряю, сомирити, -РКУ ч 

—смирять, емпрпть. 
Сон, р. сна и сну —1) і'оіі. С, не ( 

І береться—не спптся. С. над- і 
ранній — продутренний сой. , 
2) снонпленпе. С. рябої кобили 
розказує — чесуху, вебьшиаи 
расеказьівает. 3) ссмячки иод- р 
сол яєчника; 4) (риба) сом. | 

С6нечко-1) солвишко; 2) (насек.) 
божья коровка, солвишко. й 

І Сонливий, сонтівий-совливиіі. 



Сонливиці, -виць—СОПЛИВОСТЬ. 
Сонлящий—снотворний, сонний. 
Сонниці, -нйць, см. Сонливиці. 
Соннота—сонливость. 
Сонце, -ЦЯ—сонце. Поки с. сві¬ 
тить, піки світ с-ця-во-веки, 
всегда, нпкогда. Устати до 
сАнця встать до восхода 
солнца. [щай солнцу. 

СоНЦІв, цевого — дринадлежа- 
Сонях, -ха — 1) подсолнечник; 

семячки подсолнечника 
Со{н)ячний^соднечний. 
С6(н)ячннК| -ка—(раст.) под- 
еол нечнпк. 

Сй(н)ячкиця, -ЦІ, чаще мн. 

Су( Ніячяиці— спа.шатпческие 
ООЛІТ В ЖПВОТЄ (V1' женщ.). 

Со(н)ячііичйна стебель подсол- 
вечяика, 

Со(н)ячкинйння (соб.) — стебли 
подсолнечника. 

С6(н)ячно, нар.—сонце светит 
СоЯЬКИ, -ЦІВ—СИЬІ. 
Сонько, -Ка—і) ум. от сон; 2) 

соня, сонллвец. 
— свирель, сурдинка. 

Сіпіль, -пля—1) сосля; 2) ле- 
дяная сосулька. 

-ка — свпрельщпк. 
Сонливий и соплякуватий—со- 
плпвьгй. 

іопочйти, “Пну и -чину,с.н. Спо¬ 
чивати. 

Сопти, -пу, -путь—сопеть. і 
Сапун, -на— І) соиящпй- °) 

(Щуп.) иос. [нао.' І 
і опух, -ха—нспареяие, ялово- 
Сопуха, -Хіі—1) сажа; 2) вслач- ! 
каияая в сажу рубаха. 

Сорокатнй^пегпй. 
Сорокатільник, -ка, сорокач, 

*ча—сорокопут. 
С орикії 6]всць, -аця — моаота 
ценностьго: а) двадцать коп.; 
б) (К7Л.) СОрОК КреЙцерОЕ. 

і 

Сороківка, -ки—і) см. Сорохі- 
бєць; копа-с. — счетвая 
еданлца у окомщиков (40 
окон); б) полу бути діса, соро- 
ковка. [день по сдіерти 

Сороковини, -вин—сороковий 
Сорохоклйнці, -ців—орнаменти 

на писанках. 
Сороколатнй—пмеющий 40 за¬ 
плат, (ш у точно) рваньїіі. 

Сороколітній, -нього —сорока- 
летнлй. 

Сорокопуд, -да, сорокуш, -ша 
(тп,) сорокопут. [с бельш). 

СорокуватиЙ—пестрьій (чернин 
Сорокуля, -лі ( гая.)—змея. 
Сіром, -му ч ма—ерам, стьтд, 

Оесчестие. С-му набратися— 
осрамкться. Без с-ма казка— 
а.) из песни слова ве вики¬ 
нуть ;б)не стесняясь (сказать). 

СороіниТн, -мліо—срамить, стьі> 
дить, бесчестить* -ся — 1) 
стидиться, конфузиться; 2) 
срахіиться. [ник, похабник. 

Соромі] н]т ник, -ка — бесстид- 
’ Сороміття—похабство. 
Соромі [и]цький, соромітний — 

бесотмжий, срамной. С-кнх 
пісень співати—петь непри- 
стойвие песнп, 

соромливий—СТЬїДЛИВЬїй. 
СороМЛЯТИСЯ, -ЛЯЮСЯ — СТИ¬ 
ДИТЬСЯ, конфузиться, 

Сбромно, нар.—стьідно, зазорно. 
Соромок, -мка — І) ум. от со¬ 

ром; 2) половой орган (у 
малолетиего). 

Соромйта, -ти — 1) срамота, 
стид; 2) срамная часть. 

Сор о М *яз л кв і сть—стіл дл я вость. 
Соро^зня, -НЯТИ—1) рубашоц- 
ка; 2) птснец сороки. 

Сорі^ііій, сорочим и іор6чачн£ 
—соро чий. [ башка. 

Сорочина,-ни—плохенькая ру- 

Сорочини,-чин, см. Сороковини. 
Сортівник, -ка, сортувальник, 

-ка—сортпро'пщи к. (гайна ь 
Сортувалка — сортвровка (ма- 
Сортування —сортвровка (про¬ 

цесе). 
Сортувати, -тую — сортировать. 
Соснин, -ка—сосновая роща. 
Соснина — 1) сосновеє дерево; 

2) сосновий лес. 
Соснівка—сосновая роїца. 
Сосняк ,-ка—молодой сосновий 
Сосбнка—ум. от сосна. [лес 
Сосунець, -нця, сосунок, -нка— 

1) сосун; 2) ясеребенок. 
Сотати, -таю — 1) мотать; 2) 
мять; -ся — 1) мотаться; 2» 
(о людля) сиовать, то пхаться. 

Сотворитсль, -ля — создатель. 
Сотворіння — творенпе, суще- 

ство, создаипе. 
Сотворити, -ряга, сотворити, 

-рю—сотворять, создать. 
Сотенство ,-ва—званпв сотнпка. 
Сотка^, -ки—1) сотня, сотеака; 

2) сотая часів, Три сітки 
наділу — трп сотих падала 

Сотим ківський—сотн и чай. 
Сотникувати, -кую — зали маті. 

должность сотника. 
Сбтниць к и й—с от тіч ай. 
Сотничка, -ц;н п сотничиха, 

-хи—же на сотника. 
Сотня* -ні—1) сотня, сто ШТуПх; 

2) часть казачьего полка; Зі 
(стар.) уезд. 

Сотський, СОЦЬКИЙ — СОТСКПІІ, 
Сотянин ,-на—обьі иатель сохни. 
Соф6рок,-рку—соус (к кури це). 
Соха,-хи — 1) столб, колонна: 

2) ножка терлиці (в виде 
развшіиви); 3) соха; 4) мера 
пахотьі. [хач. 

Сохатий, -того (с;/и<.)—,лось, со- 
С(6)хнутн, -ну—І) сохнуть, вві - 

сілхать; 2) аявуть, у видать. 

Сохранний—осторожньїґі 
СохтівниЙ—годний, прпгоднин 
Сохтувати, -тую—спешпть. 

| Сбхур, -ра— (рмбох) двурогоа 
гарпун. 

Соцькувати, -кую — бить сот- 
Сочевиця —чечевпца. (сшім. 
Сочистий—сочнш й 1 
Сочйти, -чу — 1) подстерегать; 

І 2) кого, на кого — вілслежи* 
вать, шппонить кого, вакем. 

Сощепйтися, -плюся, -п(л)иш- 
с я —с це а аться, соедп дать с я, 
сойтпсь. 

Спад, -ду — 1) найлон, оока- 
тость; 2) сток; 3) оаденис 
(води), (де а и е (воді л). 

Спадання—1) поняжение; Щ по¬ 
спадати, •даю» спасти, *ду — 

1) свалаватьса.упасть, п адать, 
сиадать, опасть. С. з ро¬ 
зуму — глуаеть, поглупеть 
С. з голосу — терять годос. 
С. з лиця, з тіла — худеть, 
похудеть янцом, телом; С. 
очима на кбго—бросать,-свть 
ваг ляд па кого. Кудй бчг 
спали—куда глава глядят. С. 
на думку—приходить, прий¬ 
ти в голову, на мисль, С. на 
коня — вснакивать, вскочить 
на коня. С. на чию стежку— 
пттд. по&ти по следам кого; 
2) (о перщ). хлебе) сипаться, 
осипаться; 3) стекать, стечь; 
4) доставаться, достаться и 
васлсдство; •ся. Йому жНвіт 
геть спився *— у него жавот 
совсем ввалилея. 

Спадистий—і) покатьій, отло- 
гий; 2) (о оісішшпьіх) теряю- 
щий тело. [тості,. 

Спадистість — отлогость, пока- 
Спадисто, пар.—отлого, покато. 
Спадкове, -вігі» (су(ц.)—паслед- 

с і всипає пошлини. 



Спадковий —Сла?Аг<ч»і ?34 

Спадковий—наследственеий. 
Спадок, -дку — 1) наследстьо; 

2) упадок, захудавие. 
СпЙДОриСКа—(картограф. )щтрнх. 
Спадщина—васледство. 
Спакувати, -кую — упаковать, 
уложить. 

Спадати, -лаю—сгореть. 
Спалахкотіти, -кочу, -тиш и 

спалахнути, -ну-вепихвуть. 
Спалах нення—вспмхи ванне. 
Спілення—сжвгаиие. 
Слалий — 1) унаследованний. 

наследственньїй. По батькові 
С. —унаследованний от отца, 
2) исхудальїй; 3) упавший, 
зах удалий. 

Спалити, -лю — і) сжечь; 2) 
опалить (солнцем ножу)» С. 
КОгА — поджечь кого. Мене 
спалило — меая взорвало, я 
всоьілил, -ся — 1) сжечься; 
2) вспихнуть, вспилить. 

Спаль, -ли—место из-под внж- 
женного леса. 

Спам’ятати, -таю—всаомнить; 
-СЯ — опомниться, прийти 
в своя. [2) зазвавшийся. 

Спанілий— І) оОуржуившийся; 
Спаніти, -нію и спанишнтисн, 

-шуся — 1) обуржуиться; 2) 
зазваться. 

Спання, -ння—спанье. С* нема— 
не спится, нет сва. 

Спантеличувати, спантеличити, 
-чу —сбивать, сбпть с толку. 

Спар, -ру—заой, жар. [ра. 
Спара,-ри, спарина—щель, дьі- 
Спарний—душний. 
Спаровувати, спарувати, -рую 

— 1) (о люд.) женить; 2) (о жи¬ 
воти.) случать, спутать; 3) по¬ 
ставлять, -вить пару, подо- 
брать парних (напр. лошад.). 

Спарт&литм, -лю — сострнпать, 
кое-как изготовить, свахдать.1 

; Спарювати, -рюю, спарити, -рю 
( —1) обварпвать, обварить;2) 

обдать кипятком.С* чим шию 
— натереть, изранить чем 
шего. 3) {сов. в.) отколотить. 
С, кому шию—задать кому 
гояовомойку. 

Спас, -са—І) праздвик пре- 
об|>ажеапя; 2) спаситель. 

Спасати, -саю, спасти, -су— 
спасать, спасти; -ся — 1) спа¬ 
саться, спастись. На гріх не 
спасешся—от греха ао убе- 
жишь, 2) говеть. 

Спасати, -саю, спасти, -су (що) 
—1) випасьівать, випасти; 2) 
устраивать, -роить потраву, 

і Спасений — 1) спасшийся; 2) 
благой. С-не діло—богоугод¬ 
неє дело. 

Спасеник, -на — 1) праведаяк, 
угодник; 2) говеяьїцик, спа- 

. саю іди й ся. 
СпасеницькмЙ—отвосяідайся к: 

а) снаса^ощому свою душу, 
б) говеющему. 

Спасенний—1) добрбдетельньї а. 
С. край—благодатвий крі\й. 
2) спасптельний. 

СпаснбІ(г), межд. — спасибо. 
Мале, малий с.—мало поль- 
аи, толку. 

Спасівка—1) успеаский пост^ 
Як муха в с-ку—злой; вадо- 
©длпвий, докучлпвьій. 2) сорт* 
груш, яблок. 

Спасівський, спасівчаний—би- 
вающий в успевский пост. 

Спасіння, -ння—спасешю (ду- 
ховвое). 

Спаскуджеоня — осквернений 
Спаскуджуватк, спаскудити, 

■*джу — пзгаживагь, пспако- 
стить, осквернять, осквернить. 

Спасовець, -со[І]вця, спасун, 
-НІ—потрав сцик. 

Спасти, -ду, їм. Спадати. 
Слати, сплю—спать. С., аж па¬ 

хне и с., аж ГІЛЛЯ гне-спльпо, 
безумно хочетея спать. 

Спахувати, спахнути—1) вспь?- 
хпвать, вспихауть; 2) (о ру- 
мяпце) зардеться. (гулка. 

Спаиера, спіцір, -церу — аро- 
Спачити, -чу — покривить, по¬ 

косить, погнуть. 
Спачка- спячка. 
Спаш, -шу— потрава. [траву. 
Спашне, -ного—штраф за по 
Спека, спекота—зной, жар. 
Спекатися—-1) чого, кого—на¬ 

бавиться, отвязатьея, отде- 
даться от чего, кого; 2) з ким 
—связаться с кем. 

Спекти, спечу, пр. ер. спїк— 1) 
нспечь; 2) взжарпть; 3) сжечь 
(кого). С. рака — покраспеть, 
сконфузясь. -ся—1) пспечься; 
2) изжариться;3) бить онален- 
ним СОЛНДСМ. Тут він І СПІК¬ 

СЯ—он, но пмея резопов, за- 
Імолчал. [сначала. 

Сперва, сперву, пар. — сперва, 
Спервопочітку, пар. — псковп, 

спервоначала. 
Сперед, предл.—пз-под, Веред, 

с, от. [родії. 
Спереда[у], пар.—спередп, впе- 
Спередвіку, пар.—ПСКОНИ. 

Спереджіти, -джію, спередйти, 
*-джу—опережать,. опередпть. 

Сперечати, -чаю, спереяити, 
-чу — 1) уговарпвать, удер- 
живать; 2) препятствоізать, 
воспрепятствовать; -ся (3 ким) 
— 1) спорить, возражать; 2) 
перечать, противиться. 

Сперти, см. Спирати, [прежде 
Сперш и спершу, пар.—свачала, 
Спецмфичний —специфпческий. 
СпеціялІзуватися, -зуюся—спе- 
двалпзироваться. 

Опечалити, -лю—опечалить. 
Спечний—(о дне) жаркий, дуШ^ 

НЬІЙ, [дворе). 
Спечно, нар.—жарко, душно (на 
Спивати, -ваю, спити, зіп’ю 

— испивать, випить, попить; 
-ся—спиваться, спиться. 

Спиж, -жу — 1) бронза, мед», 
колокояьний сплав; 2) за- 
рубка, углубление в куске 
дерева. 

Спижарня, -ні — кладосая. 
Спижевий—бронзовий, модньТП. 
Спилити, -лю—поднять пьшь. 
Спилювати, спиляти, -ляю — 

спилпвать, спилить. 
Спильна, нар.—при стально. 
Спильнувати, -ную—1) куди, Ді> 

ЧОГО—во-время явиться к ко¬ 
му, па что; 2) ирпематривать; 
8) кого — во-время увидеть 
заметпть чей прпход. 

Спин, -ну—удерж. 
Спинати, -наю, сп’ястй, зіпПу 

— І) подимать, ставить, по¬ 
ставить. С. хату —подимать, 
поставить деревян. остов пз- 
бьі (мазанки). С. кого на нбги 
—подимать, поставить кого- 
лпбо на ноги. 2) (тольпо 
сов. вкд) чоґб — подхватить, 
украсть что-лпбо; -ся — 1) 
супроти кбго, чбго — восста* 
вать, -тать, противиться кому, 
чему; 2) тянуться, лезть. 
С. з ким до бійки — лезть 
с кем-ллбов драку. 3) на що, 
на кого — взлезать, вздезть 
С, па грушу, на кобилу—взле¬ 
зать, взлезть на грушу, на* ко 
билу, С. дибки—а) (о четверои 
жив.) подниматься, стать на 
диби, задняе ноги; б) (о рсбен- 
ке) начпиать ставать на ноги 
С. навшпиньки—(о челов.) под- 
нпматься, стать на цьшочки. 



Спин новий —Співробітник 

Спинковий — 1) сппннои, со 
сппньї; 2) отборний, лучший. 
С-кова щетина — отборная 
щетина (со спинки). Саме 
с-кове панство — (иромич.) 
сливки буржуазнії, бомонд. 

Спинкуватн, -кую — двигаться 
на спине лежа. 

Спинок, -нку—удерж, 
Спинтбчити, -чу — всунуть, 

втиснуть 
Спинчатися, -чаюся — (о лот 

чел.) ставать на дмбьі. 
Спиняка—соивпще. 
Спиняти, -няю, спинйги, -ню 

—останавл и вать, прекращать, 
прекратить. С. дізнання — 
прекратить дознание. 

СпирАти, -раю, сперти, зіпру— 
1) опирать, упереть; 2) удер¬ 
жувать, остановить. Сперло 
дух — а&хватило дихаяие. 3) 
препятствовать, воспрепнт- 
ствовать, запретить; 4) на 
КОГО} ЩО—взваливать, -лить 
(вину) на кого, что; -СЯ—1) 
опираться, уперетьея; 2) упи¬ 
рать, удереться, ааупрямпть- 
ся; 3) з ким, за віщо—спо¬ 
рить, аас порить с кем за что: 
4) облокачиваться, облоко¬ 
титься. 

Спис,-са—копье, пика. 
Спис, -су—1) список, опіксь, 2) 

перепнсь. [пать. 
Спйскатн (кого)—сожрать, сло- 
Сгінсок» -сну—список, запись. 
Списувати, -сую, списати, -шу 

— 1) списьгвать, переписать; 
2) описьівать1опвсать;3)испп- 
сьівать, исписать. С. шкуру— 
испещрять, испещрвть тело 
(ударами). 4) КОГО, ЩО на 
чому—рисовать, нарисовать 

Слнсьменна,спнсьменська, пар. 
— свьісока. по-ученому. 
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Спит, -ту—1) испьітание, проба: 
2) расспросш, доарос. Взяти 
когб на с.-допрашивать кого. 

Спиг&ти, -тію (в кого про що)— 
спросить; -ся кого (в кого, 
ЧОГО, Про що) — І) спрашивать- 
ся; 2) сирашивать. 

Спитлювати, -тлюю — смолоть 
крупичатой муки. 

Спиток, -тку, см. Спнт. 
Спйтувати, -тую — пробовать, 

вспьітьівать; -СЯ—пробовать, 
питаться. 

Спихати, -хаю, зіпхнути, -пхну 
—сппхивать, столквуть. 

Спиця, -ЦІ— 1) спвца; 2) часть- 
гончарвог'о круга; 3) часті»" 
ручиой мельницм. 

Спичак, *ка—І) молодой росток 
камиша; 2) (о рь*б.) самед. 

Спичастий—остроконечний. 
Спйчка-острокоеечвая палочка. 
Спишна, пар.—пишво. 
Спів, -ву — пение. 
Співа, -ви—1) пение; 2) песвя 
Співак, -ка а співака, -кн — 

1) йевец; 2) певчий; 3) (пяі.) 
травник. 

Співанка —1) песнь; 2) певпе. 
Співання, -ия—пение. 
Співати, -ваш—петь. С. пісень 

—петь песни. 
Співацький—певческий. 
Співачка — ї) повица; 2)‘ пе- 

вунья. 
Співбесідник—собеседник. 

! Співець,-вця— 1) певец; 2) позт. 
Співзвук,-ка[у)— согласяьій. 
Співзвучність — созвучне, гар- 
мовна. 

Співливий, о«. Співучий. 
СпівниЙ — 1) певучпй; 2) мело- 
^ дическпй, музикальний, 
СпІвбчий—певчий. С-че т-во — 

общество любвтелей пенид 
Співробітник, -ка—сотрудвик 

Спіастраждакня—Спірвання 737 

СпІвстраждання— сострадание. 
Співун, -на— певун. 
Співучий — 1) любящий петь, 
много поющий; 2) певучий. 

Співчуття, -ття — сочувствпе. 
Спід, р.-споду—1) испод, низ, 

нижняя часть; 2) дно; 3) глу- 
Сина, глубь; 4) изнанка, под- 

СпіД, предл. (чого)—пз-под. (бой. 
Спідка — 1) изнанка; 2) осно¬ 

вами е; 3) корка нижняя у 
хдеба; 4) дно; 5) (мн.) варелс- 
ки в кожаних р^тсавицах, 

С підле н Н Й—оподди вшийся. 
Спідліти, -дію—ОПОДЛПТЬСЯ. 
Спідневіджувати, спідаевідити, 

-джу (кого)—подводить, под- 
веста, обнадежить її не ис- 
полнить. [жернов. 

Спідник, -ка — нижшш мельн. 
Спідниця—і) исдодница, юбка; 

2) часть полу шубка (от та¬ 
ли» вниз). 

Спідничина—юбченка. [йодний. 
Спідній, -днього—шіжннй, ис- 
Спідник, -ка—1) нижаиіі мельн. 
жернов; 2) нижнпй пильщик; 
3) дно деревяи. музик, ин- 
струмента (бандури, напр.); 
4) часть гончарного круга; 
5) снлтое молоко. 

Спіднярка—доска в дає кузова. 
СпідручниЙ— лошадь, вол, иду- 
щий со сторони погонщика, 

Слідспбду , нар — сапзу, со дна. 
Спідтиха и спідтишка, нар. — 

исподтпшка. (няя). 
Слідушка—хлсбная корка (ниж- 
Спідущения — наущение, под- 

стрекательство, 
Спіж, -жу, см. Спнж. 
Спізнавати, -наьаю, спізнати, 

-наю—узнавать, узнать; -Ся— 
знайомиться, сойтись. 

Спізнання—1) познание; 2) зна¬ 
ки мство (процесе). 

^'ир,.|»ОС. •лови А. ШвовсьіиЙ —47. 

Спізнений — 1) оиоздавший; 2) 
заноз дальш. 

Спізнитисяу -нюся — опоздать. 
Спізнілий — запоздалий. 
Спіймати, -маю и спі(й)няти, 

-йму—поймать. 
Спійність—сцепление. 
Спійняття—поимка. 
Спіл в, еираж.: На-СПІл—нопо- 

лам, в компаній!. 
Спілий—спелшй, зрелий. 
Спіліти, -лію—спеть, зреть. 
Спілка—компания, союз, това- 

рпщество. Тримати с-ку — 
вести комнанию. N. і С-на— 
N. и К° [общенве. 

Спілкування, -ння—сношение, 
Спілкувати, -кую (з ким)—бить 

в компанії и, делать что либо 
сообща, лметь сношення, 
связи, обшаться с кем. 

Спільжити, -жу—1) що—осла¬ 
бить что; 2) кому що—облег 
чить. 

Спільний—‘Общин, СОІШЄСТВШ1. 
С-ними силами — общимн 
(єоединевньши) силами. 

Спільник, -ка—1) член товари- 
щества, артели, компаньон; 
2) соучастник, сообщник, 
сотоварищ; 3) аренд}тющнй 
землю с половини урож&л. 

Спільність —■ 1) общносгь; 2) 
едннение. 

Спільно, нар. — 1) совместно, 
общпми силами; 2) нераз- 
дельно. (° яем- 

Спімнути,-ну (що)—вспомнить 
Спімстйтнся, -щуся (на кому, 

чим)—отомстнть кому, чем. 
Спінка—запонка. [ретена. 
Спінь, -ня — острий конец ве- 
Спір, р. спиру—1)спор; 2) спо- 

рость, успешность в раооте; 
3) астма; 4) затор (яьда). 

Спірвання— похищвьяе. 



Спірватн —С плюща 

Спірватк, -ву—похитить. [ний). 
Спірвач, -ча—похптнтель (яв- 
Спірка—спор. 
Спірні 9 спірно, нар.—1) споро, 

успешно; 2) тесно, полео; 
3) опорно, несогласео. 

Спірний—1) скорий^ бистрий; 
2) спорий, прибьідьннй, ви- 
годньїй, успешний; 3) опор¬ 
ний. С-не питання — опор¬ 
ний вопрос. 

Спірнйця—сорт луку. 
Спіти, спію—спеть, зреть 
Спіткання, -ня—встреча. 
Спіткати, -каю — 1) кого—затра¬ 

тить кого (случайно); 2) що 
—найти, наткнуться на что. 

Спіткнутися, см. Спотикатися. 
Спітніти, -нію, спітнявіти, -вію 

—1) вспотеть; 2) запотеть. 
Спіх, -ху—спех, поспешаость. 

скорость, проворство. 
Спічнути, -ну—отдохнуть, 
Спішити(ся) — спвшить, торо- 
питься. [шиться 

Спішити, -ся — спошить, сне- 
Сп інший — спешннй, тороплп- 

вьій. С-на пбшта — спешная 
почта. 

Спішно, нар.—спешео, поспе- 
шно, скоро. Йому спішно до¬ 
дому — у него неотложное 
дело дома. 

Спіш/ж, -шка—спешка. 
Сглав, -ву—1) проливной дождь, 

ливень; 2) плот, 
Сплавачка—сплавленае. 
С п л а в л ян н я—с плавка. 
Сплавляти, -ляю — сплавлять 
Сплавний—1) сплавний; 2) суло- 

ходний. 
Сплавник, -ка—-плотовшвк. 
Сплавня—І) біла—боли; 2) чер- 

вбна—кровотечеипе прп ро¬ 
дах; 3) мевструацші. 

Сплакнути, -кну — всплакнуть. 

і .1^ 

Спланошувати, спланувати—1) 
планпровать, сплан продать; 
2) составлять, составить 
план(ьі). 

Сплата — 1) виплата; 2) пога- 
шеапе. С. ратами—виплата 
частямп, в рассрочку. 

Сплачувати, -чую, сплатити, 
-чу—ви плани вать, виплатить. 

Спле[і існувати, -кую, сплескати, 
-каю и -лещу—1) еолкици- 
вать, сплющить; 2) (о чем) 
сболтать сболтнуть. 

Сплеснути, -сну— сплеснуть. 
Сплечити(ся) — сплсчить, ви¬ 
вихнуть плече. 

і пливати, -ваю, спливти, -ву 
и сплисти, -ву—1) стекать, 
спльїть. С. з розуму—сходить,. 
сойти с ума. 2) вспльївать, 
всплить. На думку спливає 
—праходит в голову. 

Сплигувати, -гую, сплигнути, 
• гну—1) спригивать, спрьіг- 
нуть; 2) вспригинать, веприг- 

Сплинути, см Спливати, [нуть. 
Сплітати, -таю, сплести, -ту— 

1) сплетать, связьівать, евцть; 
2) вьідумьтать, сочинить. 

Сплічник, -ка—(болєзнь) суту- 
лость, 

Сплішувати, сплішйти, -шу— 
1) загонять, сколотить дере¬ 
винними гвоздями; 2) (сов. я.) 
унпчтожять. 

Сплбджувати, сплодити, -джу 
—порождать, родить; -ся— 
обесплодпться, пстощаться. 

СплАха, пар.—слабо, вило. Не 
сплиха—не попусту. 

Сплюндрбву вати, сп люндрува- 
^ ТИ—разграблять, разграбить, 

продать ушічтожению. 
Сплюх, -ха—1) названае зайда, 

2) («т.1 козодой. [еой дождь 
Сплюща, -щі—ливень пролив- 
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Сплющати, -щаю, сплющувати, 
-щую, сплющити, -щу (очі) — 
закривать, сомкнуть (глаза). 

Сплямовувати, -вую, сплямува¬ 
ти,-му ю—шітнать, запятнать; 
-ся—запятнать себл, нсвор- 
тить свою репутадню. 

Сплянтувати, -тую (ліс) — рас- 
чиствть, опору бить (лес). 

Сплячий—1) спяший; 2) сонний. 
Спобігатв, -гаю, спобігти, -бі¬ 
жу, -жать — настигать, на 
стинь, 

Споважати, -жаю — увадсать. 
Сповенитися, -нюся — (о реке) 
разлиться. 

Сповивати,-ваю, сповити, -в’ю 
(у що)— 1) завязьівать. обви¬ 
вать, обвить (тканью); 2) не¬ 
пе нать, спеленать чем\ 

Сповивач, -ча—свивальник 
Сповиток, -тку—пеленкн. 
Сповиття—1) пеленание; 2) пе- 
Сповитуха— повитуха, [лейки. 
Сповідання и сповіддя-*!) ис* 

по веди ва ниє; 2) исповедь. 
Сповідати, -даю—1) когА—ис- 

поведьіваїь; 2) що — каяться 
в грехах, исповедиваться. 

Сповідник, -ка—і) псповедннк; 
2) псповедующийся, 

Спбвідь, -ди—исповедь. 
Сповіряти, -ряю, сповірити, 

-рю—1 * на кого — доверять, 
доверить кому; 2)‘ кому—по- 
верять, поверить, сообщить 
что, кому. 

Сповісти, -вім (що, про що)— 
сказать,рассказать что, О чем. 

Сповіщати, -щаю, сповістити, 
-щу (про що, об чім)—1ІЗВЄ- 
щать, уведомить о чем. 

Сповна, нар. — вполне, пол- 
востью. Він ке с. рбзуму — 
он не в своем уме. 

ГпАвиеннй - -полкий, ядрениіі 

Сповняти, -няю, сповнити,-ніо 
—иаполнять, наполнить; -СЯ 
1) наполняться, -питься; 2) 
(о коаосьяж) наливаться, ра¬ 
литься. Місяць уже с-вся— 
месяц вонієл в йол полу ниє. 

С по воду вати, -дую — визвать, 
дать повод* 

Спогад^ -ду—воспом«нанпе. 
Спогадати, -даю — І) вспом- 

нить, прппомнпть; 2) вообра- 
зпть, представить себе. 

Споганення—юсквернение. 
Споганювати, -нюю, спогани¬ 

ти, -ню—нзгаживать, испор- 
тать, осквернить. {ннй. 

Споглядальний — созерцатель- 
Спогля дальність— созерцатель- 

ность. [ниє 
Споглядання (чого) — созерца 
Споглядати, -даю, споглянути, 

-ну !) на що— посматривать. 
наглянуть; 2) що—созерцать 

С по гонити, -Ню — догнать, на¬ 
стигнуть. 

Спогратп — 1) обьіграть, взять 
верх в игре;2) победить в бою. 

Сшігрівальник, -ка — сварщик. 
С погрі ван н я—с вар ка. 
СпогрІвати, -ваю, спогрітн, 

-рію — (о железе) сваривать, 
вварить, спаять. 

С по грі вмий—сварочньш. 
Сподар, -ря—государь, госпо¬ 
ди н, хозямн. [круга. 

Спбдень, -дня—низ гончарного 
Сподйбати, -баю — потратить. 
Сподіваний —1) ожидаемий; 2) 
желанньїЙ. 3) ожпдаеммй с 
надеждой. • 

Сподіванка, сподівання—1)ожи* 
дание; 2) ожидавне с ни- 
деждой. 

Сподівати, -ся, ваю, -СЯ, спо¬ 
діятися, -діюся—1) ожидатьї 
2) кадеясь олсидать 
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Сподітися, -дінуся — деватьен. 
Сподіяти, -дію — еозершить, 

сделать. 
Сподбба, сподобаї ня—І) вкус. 
До е-би, с-ння — по вкуоу, 
по нраву. 2) удовольствпе. 

СподАбати,” -ся, -баю, -ся — 
понравитьея, 

СподАбниЙ—ионравньш, прият- 
ньій. Бути с-ним—аравиться- 

СподАк,р. спо[і]дка, мн. ч. спідки 
— 1) нижняя часть чего-лп- 
бо; 2) маленькая Тарелочка. 

Сподом, нар.—1) внизу; 2) ни¬ 
зом. 

Списник—1) сп&яншлй, соедп- 
ненний; 2) обпоенньїй. С. 
кінь—обпоешшй конь. 

Споживання—потребление. 
Споживати, -ваю, спожити, 

-живу и -жйю — потреблять, 
лотребить. С-вайте здорбві— 
кутайте на здоровье. 

Споживач, -ча — потребитель. 
Споживляти, -ляю, споживити, 

-влю — довольствовать, удо- 
вольствовать. 

Споживний—питательньїй. 
Споживок,-вку, спожиток,-тку 

—потребление. Собі на с*— 
себе на пищу, потребление. 

Споживчий — потребнтельньш. 
Спожитковувати, сп ожитк у ва¬ 

ти, -кую — 1) пользоваться, 
употребить с пользой; 2) 
потреблять, потреб ить, с’есть. 

Спожиття — потребление, упо- 
треблеапе. 

Спозадавна, нар.—пздавна. 
Спозаколишній, -нього — сіл- 

здавна оставшийся. 
Спозаранку, кар. — е утра, с 

раннего утра. 
Спозивати, -ваю, -сш—1) когА 

привлечь к суду; 2) з кбго— 
долучить по суду с кого-л. 

Сп озирання—1) соаерцавпе; 2» 
загляди ванне времн от вре- 
менн. 

Спозирати, -раю, спозирнутн, 
-рну, см. Споглядати, спогля¬ 
нути. 

Споквблу, спроквола, нар.—не- 
подволь, понемеогу, ееспегаа 

Спокій, -кою — покой, спокои- 
ствие. 

Спокоїти — успокаивать, усно- 
коить; -ся — і) усаоконться, 
2) умереть. 

Споконвіку, нар, — искони, с 
незапамятньїх кремен. 

Споконвічний — исковнип, 
предвечяин. 

Спокуса — искушеине. 
Спокусливий—1) соблазнитель- 

ншй; 1) повадднвьіа, ііовад- 
ньш. [обольститешV. 

Спокусник, -ка — искуситедь 
Спокута, спокутування—1) по¬ 

каянне; 2) пскупленпе. 
Спокутувати, -тую—искупать. 

С. провину — искупать вину. 
Спокушати, -шаю, спокусити, 

-кушу, -сиш—1) кого-иску- 
шать, пскусить; 2) КОГО «а 
що-вовлекать, подстрекнуть 
С. на злбчин—вовлекать, во* 
влечь В ІфРСТу ПЛ9ЯПЄ. -ся-— 
впадать, впасть в пскушенпе 

Сполбкувати, -кую, сполокати, 
-каю а-чу, споліскувати, -до¬ 
спати—споласкивать, смьіть. 

Сподом, нар.—ьместе, с. [лоть. 
Сполоти, -лю — сполоть, вмпо- 
СполАх, -ху 1) испуг. На спо- 

лбх бити — бпть в набат, 2 
вспьішка; В) пабат. 

Сполоханий псиугаішьіп,встре 
% воженньш. 
СполАхати, -хаю, сполохнути 

-хну—встревожить, псаугать, 
вспугнуть. 

741 сполошити - Споруджувати 

Сполошити, -шу—встревожить, І 
непугать. 

Сполуватися, -луюся, споляти- 
ся, -дяюся, СПОЛИТИСЯ, -люся 
— вступать,-пить в комаанпю, 
в товари щество на полови в- 
ньіх началах. 

Сподуденок, -нка—время после 
полдня. . . 

Ополудні, нар.—после ПОЛДНЯ. 
Сполука—соединенпе. 
Сполучати, -чао, сполучити, 

-чу — соедиішть, СОВАВ ПИТЬ. 

Сполучний — соединительний. 
Сполучник, -ка — 1) соеднви- 

тель; 2) союз. 
СпАмин, -Яу, спбминок, -нку 

и споминка, -ки — память, 
воспоминавие. 

Споміж, мар. (кого, чого)—из 
ерединм, из средьі, между 

Спомбжність, -НОСТИ — ВОЗМОЖ- 
ность. средства. 

Спина, -Ни—застелена, запонка. 
Сповіджувати, -джую, спона- 

ДИТИ, -ДЖу—1) цриучать, прп - 
учить. дать волю; 2} вовле¬ 
кать, вовлечь, подстрекаїь, 
подстрекнуть. С, на злАчин — 
вовлечь в проступление. -ся 
—ери учаться, повадиться 

Спонука,спонукання — доСуж* 
денне. 

Спонукливий—побуди тельнміі. 
Спонукувати, -кую, спонукати, 

-каю (на що, до чого) — по- 
ауждать, побуждать, -будить. 

Спопелити, -лю — пспопедить. 
Спопеліти,-лію—встлеть, псие- 

пелнться. [любшшй. 
Спорзний — порочний, сласто- 
Соорзннтися — оскоромиться. 
ГпориЙ—1; скорий, успешний; 

2) большой, об'ємнстий. по- 
рядочньїй (размер). (жевне. 

Спориня — прибьільность, умио- 

Спорити, -рю — ]) умножать, 
прибавлять, увеличпвать; 2; 
сооспешествовать, бдагопрп- 
ятствовать. 

Споритися—спорить, не ладить. 
Воли спДряться — воли не 
дружно идут в паро. 

Споріднення -— родство, род- 
ственность. 

Спорливий, опорний—люОящий 
спорить. 

Спорожнення —опоражнивание. 
Спорожніти, -нію — опустеть. 
Спорожняти, -няю, спорожнити, 

-ню — опорожнать, опорож- 
нить; -ся—1) опорожнятьсл, 
опорожвиться; 2) разрешить 
ся от бремени. 

Спор йти, -рю — 1) вспороть, 
нарить; 2) кого—вьісечь; 3) 
випороть шитое. 

Снорохна[я|вітн, -вію, спорох¬ 
ніти, -нію—1) егнить, вс- 
тлеть, иструхнуть; 2) обвет* 
шать, одряхлеть. 

Спорохнівка — кусок трухлого 
дерева. 

Спорохнілий — 1) дряхлнй; 2) 
и стлевший. 

Спорохнілість, -лости— і) дрях- 
лость; 2) гниль, труха. 

Спорошнти, -шу — усипать, 
покрить иьілью, сяегом. 

Спорскати, -каю, спорснути, -ну 
—ерьіваться, сорваться, со* 
скользнуть. 

Спбрскати, -каю — обри з гать, 
окропить. 

Споруда—соору женив. 
Спорудження — І) соорумсение 

2) возведевяе. 
Споруджувати, -джую, спору¬ 
джати, -джаю, спорудити 
-джу 1) сооружать, соору- 
дить; 2) устранвать, устро- 
ить; 3) возводять, вознести 
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Споряджати, -джаю, спорядити, 
« -джу — приготовлять, снаря- 

жать, у строять; -ся — гото¬ 
виться, собраться, приготов¬ 
ляться, уетраивать. [ньіЙ. 

Споряджений — благоустроев- 
Спосеред, нар.—из, из средпаьі, 

яз средьі. 
Спбсіб, -собу—1) ередство, СІЮ- 

соб, возможность. С. приби¬ 
рати—и зиски ватьоута, еред- 
ства. В жадний С.—никаним 
образом. Ані спбсобу — нет 
возмож ности. Колкж не С. 

І 
І 

н©т возможвостн, средств. 
Усякого було там спбсобу— 
употреблялись нсевозможньїе 
средства. Уживати якбго спб¬ 
собу-у потреб лять какое-либо 
ередство. За добрим спосо¬ 
бом—при хороших средствах. 
Взятись на спДсобн — упо* 
требить все ВОЗМОЖ (ГОСТИ, Це 
не с. — ато неудобно, не- 
уместно.2)(ара*.) наклонение. 
ДІЙСНИЙ с. — из’явительное 
наклонение. Вольовий с.— 
повелительное « наклонение. 
УмАвний с.—-сослагательное 
наклонение. 

СпосібниЙ—І) годний, пригод* 
ний, 2) удобньїй, надлежи* 
щий, саосвременниії. 

Спосібність, -ности — І) при* 
годность; 2) случай, оказия. 

Спосібно, нар. — 1) пригодво, 
нужно; 2) удобно. 

СпосАбвтн, -6дю(кого до чого) 
—приучать, приготовлять к 
чому; -СЯ—бить прнгодним, 
итти в дело* 

Спостереження — наблюденпе. 
Спостережливий—наблюдатель- 

вьіД. 
Спостережник, -ка, спостері¬ 

гач, -ча—наблгодатель. 

Спостерігати, -гаю, спостерег¬ 
ти, -режу — замечать, ааме- 
тить, наблюдать 

Спостигати, -гаю, спостигти, 
-гну —1) настигать, з ах ватить, 
поймать, 2) успевать, успеть, 

Спостйти, -щу—її роп остаться. 
Слосуджати, -джаю, спосуди¬ 
ти, -джу (кого чим)^( чагцг о 
кухон. утвори) помоі'ать, дать 
взайми кому, что; -ся (у КО¬ 
ГО чим) — взять взайми что¬ 
ли б о у кого. 

Спотання, нар. — псподтишка 
тайком. 

Спотворення, спотвбрювання — 
?изуродованле, изувеяение, 
обезображевио. 

СпотвДрювати, -рюю, спотво¬ 
рити, -рю —1) уродовать, изу- 
родовать. лсказвть, обезобра* 
зить; 2) що—портить, испор- 
тить; 3) кого — избаловать, 
испортить. [іцийся. 

Спотикайло, -ла — спотикаго- 
Спотикання—1) преткновение; 

2) Встреча. 
Спотикатн, -ся, -каю, спіткну- 
ти, -ся, -ну—І) спотикать¬ 
ся, спотквутьсд; 2) встре* 
чать, -ся, встретить, -ся. 

Спотикач, -чу — 1) род налив¬ 
ки; 2) заставляющиЙ споти¬ 
каться. С-ча Дати—дать под- 
аатильник. [тикаясь. 

Спотикача, спотич, «ар—спо* 
Споти ньга, нар.—исподтвшка. 
Спотичка—1) столкновенне; 2) 
преткновение. 

Спотіти, -тію— І» всоотеть; 2> 
аапотеть. 

Сйохватитнсл, -чуся—1) схва- 
титься, осмотреться.2) вспом¬ 
ин в о чем, вскочить, [оихах. 

СиАхвату, нар,—второпях, вио- 
Спохйлнй-покатьій, наклонний 
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€П0ХІІ[Д}Л0М, пар. — косо, на- 
клоеао. (сурово. 

Спохмура, «ар. — исподлобья, 
Слохова,нар.—накловво,отлого. 
Спохбватий—отлогпй, покатий. 
Споховатість ,-тости-отлогость, 

покатость 
Спочати, см. Спічнути. 
Спочатку, кар.—свачала 
Спочив, -ву—отдьіх. [ниє. 
Спочивання, -ння—отдохнове- 
Спочиватн, -чиваю, спочити, 

-чину — 1) спать, починать, 
виспаться; 2) от дихать, от- 
дохнуть; о) починать в мо¬ 
гило. 

Спочйвнще, -ща—1) место от- 
диха; 2) кладбище, погост. 

Спочивок, -вку н спочин, -ну— 
отдих. 

Спочинок, -нку —1) отдих; 2) 
закат (солнда). На с* бути— 
после заката бить. 

Спо(і]чнути, -чну—1) соснуть; 
2) отдохнуть. 

Спочувати, -чуваю, спочути, 
-чую— 1) чувствовать, почув- 
стаовать; 2) сочувствовать, 
п осо чувствовать. 

Спочуйливий,спочутливий,спо¬ 
чути йй—сочувствующий, со- 
страдательний, отзьівчивиіі. 
почуття,-ття—1) сочувствие; 
2) чувство, чувствоваиие. 

СпДщуватнся, -щуюся, спости- 
тнся,-щуся (пбстом, пісним) 
— худать, исхзгдать (от дост- 
аой пищи, во время поста). 

СпАюватн, споїти—1) спаивать, 
спопть; 2) делать в шпунт; 
-СЯ—браться в шпунт. 

Справа — І) дело, действие. 
Кепська с,—плохо© дело. 2) 
дело, тяжба; 3) {в арифмети- 
ке) действие; 4) акт, двйст* 
вие, сцонцческое произведо¬ 

нне; о) пнструментм, сва* 
ряли, провадлежноети. С,, ЯК 
кАло баб'ячого в Аза—сквер- 
ная постановка, организадня 
дела С) вопрос. Національ¬ 
на С.—надиовальний вопрос. 

Справдешній, -нього — н&стоя 
щпй. 

Справджувати, -джую, справ¬ 
дити, -ДЖу (що)—асполнять, 
осуществить, оправдать (на- 
дежди, слово); -ся—сбьівать- 
ся, сбиться, исполниться 
осу ществиться. 

Справді, «ар. —действительно, 
в самом деле, доподлннно. 

Справедливий — 1) справедли¬ 
вий; 2) н&стоящий; 3) пра¬ 
вильний, точний. 

Справедливо, нар.—1) справед¬ 
ливо; 2) действительно; 3) 
правильно, точно. Цілком с. 
—совершенно: а) правильно, 
б) справедливо. 

Справжній — ДействительниЙ! 
настоящий, истмЙ. 

Справнлля (соб.)—инструменти, 
снаряди, принадлежности. 

Справнчнтн, -чу—лишить дев- 
ственности. 

Справна, -КИ — 1) справна; 2) 
псправность; 3) сделка, ми* 
ровая. 

Справляння — 1) взьісканас 
истребование; 2) устраива 
ниє, устройство (свадьби. 
бала, напр.). 

Справляти, -вляю, справити, 
-влю—1) делать, сделать, со- 
вершнть, ироизвести. С* обід, 
бенькет- давать обед,устраи¬ 
вать пир. С. весілля—играть 
свадьбу. С. танці —устраи¬ 
вать ташда, танцовать. С. ре- 
готи — хохотать С, смішки 
— нееерьезно отвоетьса 
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С. мовчанку — молчать, от- 
м&лчпваться. 2) кому, ЩО — 
(о вещаг, дом. животи.) долать, 
сдвлать, купить; 3) вражіння 
(на кого)—производить. про- 
извести впечатление; 4) З ко¬ 

го, ЩО — взьїскивать, взьі- 
екать. С. грбші —требовать 
следуемие деньги. 5) поправ¬ 
лять, исправить, виправить 
С. на шлях—указать дорогу. 
С. куди, до кбго — направ¬ 
лять, направить куда, к кому, 
-ся — 1) управляться, упра¬ 
виться, долать, еделать своє 
дело; 2) примириться, пов¬ 
чить полюбовно, 

Спрівннй — иеправньїй, испол- 
нительньїй. 

Справник, -ка — 1) исправник; 
2) исполнитель, хороший 
исполнитель, [вика. 

Спр£вннця, -ці—жона исправ- 
Справнйця, -ці — прпеутствен- 

ное место. 
Справність — псправность. 
Справно, кар. — поправно. Усе 

справно—все в нсправности. 
Справування — 1) отправление, 

исправлепие (должпостп); 2) 
поведенве; 3) вроизводство. 
СудДве с. —судебное произ- 
водство. 

Справу вати, -вую (що) — 1) 
отправлять, исправлять, пс- 
полнять (должность); 2) вести 

* (дела); -ся — 1) вестл себе, 
поступать; 2) справляться, 
управляться; 3) з ким — тя¬ 
гаться с кем, судиться, до- 
казьівать, векать свои права; 
4) за кого, за що —замещать, 
заменять кого, что. 

Справди, -ці—корректор. 
Спрага—жажда, 
Спраглий—жаждущий. 

Спрагота, см. Спека. 
Спразнити, -зню—не работать* 

провести по-праздвич. (день}. 
Спранцюватіти, -тію — 1) по¬ 

криться сифилитическтш 
язвамп; 2) изгадаться, ©де- 
латься никуда вегодньш. 

Спрацюватися, -цююся—1) уто¬ 
миться, язвуриться работой; 
2) (о вийте, ьапр.) сработаться. 

Спрацьованнй—1) утомденньш; 
2) отработавний. 

Спредвіку, спредко[у]віку, спре- 
ждевіку, спрежевіку, нар. — 
ИСКОНИ. 

Спрежв, спрежду, нар.— преж- 
де, в прежнее врема. 

Спречкий, см. Суперечний. 
СпрнЗ(ь)ба— завале яка, 
Спрйкрюватися, -рююся, спри¬ 

критися; -рюся — надоедать^ 
надоесть, опротиветь. 

Сприса — временвая подпорка. 
Сприскувати, -кую, сприскйти, 

-каю и сприснути, -ну — 
вспрьіскивать, обрьіагать, 
ввбризгнуть. (аить. 

Спристрітити,-річу,-тиш-сгла- 
Спритний — понятливьій, смот- 
лииий, ловкий. 

Спрйтність — понятливость, 
сметливость, ловкость. 

Спритно, кар.—понятдяво.смет 
ливо, ловко. 

Спричинитися, спричинувітітіі 
—оомешаться, сойти с ума. 

Спричинятися и спричинювати¬ 
ся, спричинитися (до чого) 
— 1) содействовать, посодей- 
ствовать чому; 2) бьіть, стать 
причиной, ПОВОДОМ ЧОГО. 

ЇПрйщитися — покриться при¬ 
щами. 

Сприятелитися, -люся — одру¬ 
житься. 

Спрйятельство — лицеприятие. 
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Сприяти, -ЯЮ — 1) благоприят- 
ствовать, доброжолательство- 
вать; 2) способствовать, со¬ 
действовать, помогать. 

Сприятливий — способствую- 
щий, содействующий, помо- 
гающіїй. С-ві обставини, умб- 
ви — благоприятиьіе обстоя- 
тольства, обстановка, у слови я. 

Спрібу вати,-бую—попробовать, 
попитаться. (попитка 

Спрбба — ]) проба, опит; 2) 
Спробний — п робим й. 
СпрббуваниЙ — пспитанний, 

изведанньїй. 
Спрббувати, -бую—1) попробо¬ 

вать; 2) попитать, -ся. 
Спробунок, -нка—испьітание 
впровадження—бтправка. 
Спроваджувати, -джую, спрова 
дити, -джу - І) отправлять, 
-вить; 2) приводить, привести, 
3) ви про важать, -водить. 

Спрбволока, йор. — протяжно. 
Спрбдаж, -жу —-продажа. 
Спрбдувати, -дую, спродати, 

-даю—распродавать, рас про¬ 
дать все. 

Спрбжнток, -тку — житье, воз- 
можность прожить 

Спрожбгу, нар.— прожогом, ера¬ 
зу, вді>уг. 

Спроквола, нар.—не слеша. 
Спромагатися, -гаюся, спро¬ 

могтися, -можуся—1) на що 
— полупать, получить воз- 
можпость, смочь, возмочь; 2) 
р&зжнв&ться, розжиться. 

Спроме[і]ж, нар. (кого, що, чого) 
—пз, пз средьі. С. гуси орел 
вивівсь—іізсредьі гусей орел 
вишел. |ства„ 

Спромога — возможность, ерод- 
Спроможнєіо), нар.—зажиточно. 

С. жити—обеспечеао, богато 
жп ть 

Спромбжннй — ИМЄЮІЦИЙ воз- 
можвость, сродства, зажи- 
точиий. 

Спроможність, см. Спромога. 
Як С.—как позволяют еред- 
ства. Подайте, що с. ваша— 
подайте, что в силах, 

Спросбнку. спросоння, нар.— 
сквозь сон 

Спротивити, -влю—возбудить, 
восстаиовпть протав. С. всіх 
Собі — возбуждать, восстано- 
вить против себя всех. -СЯ— 
і ) опротиветь, сделаться про¬ 
тивним; 2) воспротивиться. 

Спрощувати, -шую, спроейти, 
-рошу- езивать, пригласить. 

Спрягати, -гаю, спрягти,-ряжу 
— І) спрягать, спрячь, соп- 
рячь; 2) жарить, изжарить; 
-СЯ— 1) спрягаться, спречься; 
2} соедйняться, соедипиться; 
3) жариться, изжариться. 

Спрямнтн—вілпрямить. 
Спрямувати(ся) (до чбго) взять 

направлввпе (куда, к чому). 
Спрят, -ту сохранносіь. У с-ту 

—в сохравности. 
Спрятно, нар.—бережно, (борка. 
Спряту вання, -ння-уборка, при- 
Снрятувати, -тую—прибирать, 
убирать. 

Спудей, -дея учепик духовного 
упебного заведення. 

Спуджувати, -джую, спудити. 
•ДЖу— сиугпвать, спугнуть 

Спу(д)за, -зи. спуз, -зу — пе- 
нел, зола. [пастухов) 

Спузар, -ря (іЯ4.)—кашевар (у 
Слузнрити, -рю—вздуть, 
Спузиріти, -рію — 1) покрить¬ 

ся пузирями; 2) вздуться 
Спуск, -ку—1) (оасквотіс.)случ- 

ка; 2) восковая мазь, пла- 
стирь для наривов; о) елкн- 
ное пюро 
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Спускалка—лвданая горка 
Спускальний — спускной, сну 

сковой. 
Спускання — спуск (процесе) 
Спускати, -каю, спустити, спу¬ 
щу—1) спускать, спустить С. 
луг—делать щелок. С# дух — 
попускать, попустить дух 2) 
отпуекать, отпустить; 3) (о 
животи,) случать, случить; 
-ся—1) спускаться, спустить¬ 
ся, понизиться; 2) кататься 
ва салазках с горки; 3) На 
Кого—полататься, положиться, 
довериться кому; 4) (о жи¬ 
воти.) случаться, случиться. 

СпускАватий—1) суживагощиіі- 
ся к коїщу, суженнмй; 2) по- 
нвжающийея (дорога, напр.). 

Спуст, -ту—1) (л«€/>а)три ведрк 
(водки); 2) рубанок, струг; 
3) см. Спуск. 

Спустілий—опустедий. 
Спустіння—запуетение. 
Спустіти, -ТІЮ—опустеть 
Спустовий—спускной. 
Спустощалнй — опустошенвмй. 
Спустбшсння — опустошение. 
Спустошувати, -шуіо, спустб- 
ШНТИ, -шу — опустогаать, 
опустошпть. 

Спухати, спухнути —вспухать, 
вспухвуть. 

Спухніти, -нію — 1) с делать ся 
рихлим, рас сьш частим; 2) 
всп ухнуть. 

Спухнути—опухнуть. 
Слухбвнй, спуховнетий — 1) (О 
яче) кинзу постепенно су* 
живаюшийся; 2) (овозвишении) 
кверху постепенно суживаго- 
щийся. 

Спухбво, спухАвисто, нар.—1) 
(о яме. еозвшиешшУ сужи- 
ваясь; 2) наклеєно, покато 

Сп’янілий— оиьяневшяй. 

Сп'янчнтнся—опьянеть. 
Сп ’ячка—спячка. 
Срібл[н)іти, -лію—серебриться 
Сріблб, -ла — серебро. Живе 

Сріблб—ртуть. 
Сріблоглав, -ву—глазет. 
Срібляник, -на—І) серебряв 

ник; 2) богач, 
Срібл[н]ястнЙ—оеребристий 
Срібнення—серебренне. 
Срібний, сріберний, срібляний 

—1) серебряаий; 2) монета 
рубль. 

Срібнйтн, -ню—серебрить. 
Срібновбдий — (о реке. озере) с 

водой, как серебро. [сьіи 
Срібноволітий— сребристоколо 
Срібнояукий— (о Лполлоне) с се* 

ребряним луком. 
Срібнорбгнй—(о луне) С Свреб- 

рянимн рогами. 
Срібняк, -ка — серебряная мо* 

нвта, серебрвнник. 
Србдство, -ва—1)родство, род* 

ствеаники; 2) сродство. 
Ссавець, -вця-млекопитагощее 
Ссальце, -ця—присоска. 
Ссати, ссу—сосать. 
Стабуритися, -рюся—столпнть- 
Став. -ву—пруд. (ся. 
Ставати, стаю, ст&ти, стану — 

1) становиться, стать. С« на 
рушнику—обвенчаться. 2) до 
чого—браться, взяться, при- 
няться за что. До ббю С.— 
вступать в битву. С. до роз¬ 
мови—заговаривать, загово¬ 
рить. 3) (безл.) становиться, 
стать, получиться; 4) За КОГО, 
за ЩО — а) заменять, заме* 
нить кого, что; 6) становить- 

% ся, стать в заідиту кого, чо¬ 
го, заступиться; 5) на нбго— 
подвиматься, подняться, вос- 
стать; 6) ставать, остано- 
виться; 7) до КОГО, за кого — 
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нанпматься, наняться; 8) на¬ 
ставать, настать, наступать, 
наступить; 9) хватать, хва¬ 
тать, стать; 10) происходпть, 
случиться, явиться, вказать¬ 
ся; 11) делаться, сдолаться, 
стать; 12) доставаться, до¬ 
статься; 13) обходиться, обой- 
тись, стоить, С. в пригбді — 
пригодиться. С. на слбвГ— 
сдержать слово. С. на станАк 
— стать под аршин. Стати 
лравоейльним— (о законе) зон¬ 
ти в силу. С, до збрбї—опол- 
чаться, ополчиться. С. госпб- 
дою —останолиться на квар- 
тире.- С. підозрілим» непев¬ 
ним—возбу ждать подозрение 
-СЯ—1) делаться, сделаться. 
€. правоснльннм—войти в за¬ 
конную силу. 2) случаться. 
случиться, произойти, совер- 
шиться. 

Ставець, -вця— 1) деревянаая 
тарелка; 2) форма для иече- 
нпя баб; 3) конусообразная 
куча дров (для вьїжиг, угля). 

Ставйдло, -ла — 1) см. Стави¬ 
ще^) вешняк, шлюз (в пруде). 

Ставити, -влю —Г» ставить, по* 
ставить; 2) ставать, устав¬ 
лять; 3) строять, позводить, 
воавести. С. на суд, перед 
Суд—отдавать под суд С. За 
вину кому — вмовить в впну. 
-СЯ — 1) становиться; 2) яв¬ 
ляться. С. на суд — явиться 
на суд. 3) являться, пред¬ 
ставляться, ви називаться; 
4) подниматься; 5) строить, 
строяться; 6) до кого, до чо¬ 
го—относпться к кому, чему. 
С. вороже до мене —ОТНОСИТЬ- 
ез враждебно ко мне. 

-тавище, -ща — 1) место для 
пруда; 2) огромньш пруд. 

Ставлення, -ння—1}ставленле, 
установка, постановка; 2 І 
позведенпе, 3) вменеяпе. С. 
за вину — вмепевне в вину. 
С* за обов’язок —вменєние в 
обязавность. 

Ставляти, см. Ставити. 
Ставма, нар.—стоймя 
Ставний — статний, стройний, 

осанпстий. 
Ста вник, -ка — і) церковний 

подсвечник; 2) свеча для 
церк. подсв, С-ка кому по¬ 
ставити — поставить кому-ли- 
бо фонадл*. 

Ставня,-ні—1) досчатая обклад¬ 
ка колодца, погреба; 2) ста- 

СтавовиЙ—прудовой. [веиь. 
Ставок» -вка — 1) ум. от став; 

2) пруд (незавпсимо от раз- 
Ставчатнй—составяой. (меров). 
Ставщйна — арендная плата за 
ловлю риби в пруде. 

Стаганншатй, -нюю — евпмать 
висящий над огнем котелок. 

Стада, -ди—стадо. (шадеіі) 
Стадар, -ря (гпд.)—пастух (ло- 
Стадарня, стаднарка—конюшня, 

стопло (для лошадей). 
Стадннк, -ка— 1) пастух; 2) же* 

ребец при стаде кобил; 3) 
бик при стаде коров. 

Стаднйна—табун. 
Стадкиця» стадня, стайня, 

стайннця — І) конюшня; 2) 
стойло, хлев. 

Стадницький — относяшийся к 
пастуху лошадей. 

Стаєнний—ковГОшеняий. 
СтаЙка — 1) ряд копеи хлеба; 

2) род шал ага а. 
Стани й—приблизителкно такои. 
Стале[о], нар.—постояняо* На с* 

—иавсегда, надоліо- 
Сталевий — стальной. [ци 
Сталець, -льця — часть мельїи». 
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Сталий — постоянньш, устоп- 
пивьіи. 

Сталити, -лн>, -иш—ваварявать 
сталью; -СЯ—1) оскаливаться; 
2) (переносно) плакать. 

Сталь—1) сталь; 2) ем. Сталька. 
Ст£д(ь)ка, сталя—ряд, лолоса, 
прядь, низка. 

Стильовий—стальной. 
Стан, -ну—1) состояние, поло- 
жоние; 2) сословие, звание; 
3) стан, талия, рост. Шити 
під с. — шить в талию. До 
С-ну — в талию^ 4) став, 
дагерь; 5) помещенне стано¬ 
вого пристава; 0) конюшня. 
С. иебЛІВ—гарнатур мебели, 
С. КОЛІС—ход к телеге. На 
ставу стати—а) достичь со- 
ввршеннодетия; б) прийти в 
вадпежашее, нормальнеє по- 
ложение. 7) (грам.) залог. 
Прямий С-—действительньш 
залог. Страдільний С,—стра- 
дательний залог. 

Ставва, становець, -вця — 1) 
оольшая кадка, бочка; 2) ци¬ 
стерна. 

СтанІвкйй, станівнйй—1) воз- 
мужальїй; 2) постояннілй, 
установившийся. [став. 

Становий, -ВІГО—становий при- 
Становити, -вдю, -влять — 1) 

ставить; 2) строить. €• піч— 
кл&сть печь. 3) составлять; 
4) виставлять; -СЯ—і) стано¬ 
виться; 2) останавдидаться; 
3) рушаться, складуваться. 

Станбвище—1) положение, ме- 
сто; 2) позиция, пост; 3) 
место остановки. 

Станбвлення—1) установка; 2) 
ставленае, утверждение. 

Станін, -яка—1) станок; 2) о од- 
ставка иа колесах йод сунду¬ 
ком; 3) половина плахти. 

Станути—1) стать; 2) пстаять. 
Станцювати, -цюю (з ким, про¬ 
ти кого)—не уступить кому 
в танцах. 

Сіаня—конюшня, стойло, 
Ста-півтора, чиел.—полтораста. 
Старанкуватітн, -тію—еделать- 

ся н зритим ос пою. 
Старанний — старательвий, за- 

ботливмй. [заботливо. 
! Старанно, пар. — старательно. 
Старіння, -ння — 1) старавиє, 

попечевие. забота; 2) соиска- 
ние, сойскательство. [ся. 

Стараскатися—слезть, стащить- 
Старатися, -раюся — 1) старать¬ 

ся; 2) о що, про віщо, за 
чим—заботиться чем, о чем. 

Старе(не)зний, старенний — 
очень старий. С-на стІрІСТЬ— 
глубокая старость. 

Старець, -рця—ниший, 
Старецький и старечий — стар- 

ческий, стариковский. 
СтариґаЙ,-ґая, стариган, -на 

п старигань,-ня —старичина, 
старичп а;е. 

Старизна—старьіе вещи. 
Старий— 1) старий, ветхий* 
дряхльїй, давнпй. Старе (о ре- 
бенке)—умница, всезнайка, 2) 
валет треф при карт, игре 

! „хвильки"; 3) (гуцул.) название 
медведя. С* день—белий день. 
4) муж, супруг, старик. 

Старик, -ка—1) старик; 2) ду* 
на в поеледнеЙ четверта; 3^ 
старое русло реки. У с-ки 
пітті — правішать участив в- 
волостном, сельском сходе. 

Ста рйн н ість—дре вность. 
Стариня (собпр.)—старики. 
Стариця — 1) старуха; 2) ніїшая; 

3) шерсть, овчина старих 
овец. [риться. 

Старити, -рію — стареть, ста- 
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Старка — 1) водна - старка; 2) і 
оенка на модоке. 

Старкуватий — старообразний 
СтарлнвнЙ—старатель її йй 
Старикк, -Ка (соб.)— 11 птици. 
животи ие старшого возра- 
ста; 2) прошлогодняя трава, 
3) стареє живое дерево; 4) 
старив вегцв, хлам, ветошь» 

Старовина—старина. 
СтароВНННИЙ—гтаринвьій. 
Старогрецький — 1) древнегре- 

ческий; 2) умний, мудрий, 
способаий. 

Стародавній, -нього, старожит¬ 
ній, -нього — старинньй, 
дровнчй. [ность. 

Стародавність, -пости — древ- 
Староденний — старий, ста 

ринний. 
Старомїський ~ относящиися 

к старому городу. 
Старопілдя — долго обрабати- 

васмое, истосценйое поле. 
Старосвітній, -нього, старо¬ 

світський—старинвьій, древ- 
Старосвітщнна—старина, [ний. 
Стіроста, -ТИ — 1) староста; 

2) сват. 
Старбство—1) область, упран- 

ляемая етаростой; 2) долж- 
ность старости; 3) управле¬ 
неє старости. 

Старбсткти, -рішу, старосту¬ 
вати , -Тую — 1) бить старо- 
стой; ?) бить сватом. 

СтарохбджнЙ — умудренний 
опитом, опитний, и спита в - 
ьий. [лета. 

Огарощі, -щей и -щів—старие 
Старо ші ккі я —сватовство, 
^тарувати, -рую—1) проводить 

старость; 2) рьспоряжаться 
в качестве старого; старт его; 
3) (о малолгтн ) рассуждать, 
Лок старик. 

Старуй, -ИШ—(о малолетн.) рас- 
суждающий, как старик* 

Старунок, -аку—старанне, по* 
печение. 

Старух, -ха—старик, (чедовек. 
Старушбк, -шка — старенький 
Старцун,-на—вищий 
Старцювати, -цюю — нищен- 

ствовать, а обираться, [щнй 
Старцюга — {презрптельно) ви* 
Старча, -чати, старченя* -няти 

—дитя-вищий. 
Старчачий, старчий — нящвн- 
Старчйха—нпщенка. [ский 
Старчовбд, -да — проводцик 

у нигаего. 
Старчбта (сой.)—нищие. 
Старчук, -ка—мальчнк вищий. 
Старший— і) старий; 2) стар¬ 
ший. С. чоловік — пожнлой, 

Старший, -шбго — начальник, 
старшоЙ. 

Старшина, -ни (со^.) — на¬ 
чальство, начальнії кегр 2) 
старшинство. 

Старшинник, -ка — начальник, 
начальствугощее лицо, [виє. 

Старшинування—вачальствова- 
Старшинувіти, -иую, -еш — 

начальствовать. 
Старшувати,-шую—бить стар¬ 
шим, главенствовать. 

СтатЄ[6]чний—степепний, со¬ 
ли дний. 

Статечність, -нести — степеа- 
ностц солиднооть. 

Статечно[е), нар. — степевво, 
солидно, порядочно, благо- 
разумво. 

Статива _ І) часть ткащеого 
ставка; 2) дггатив. 

Статкувати, -кую, статніти, 
-Н,Ю—благоравумво, хорошо 
вести себя, депо. Руки не 

| статкують — руки це сду- 
шаютея. 
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Статний, статній — 1) см Ста¬ 
течний, 2) зажи точний, 3) 
(о вертеп о<і&*сс)е) дяяявооо- 
лий. С. вечір—сочельвнк. 

Статок, -тку—имуществб. 
Статура—1) фцгура, склад те 
ла; 2) постановка фигурьі, 
3) портрет (во весь р.ост) 

Статурний- І) строй ний, склад¬ 
ний; 2) складно, красиво 
едеданнмй, имегоідий фасон 

Статут, -ту -устав. 
Стать, -ТИ-1) СОСТОЯНИе, ПО- 

ложение; 2) соедовне; 3) ма 
нер обрав; 4) см Постать. 

Стадійний — квартирний С. ПО¬ 
ВИННІСТЬ—квартирная повив- 
вость 

СТАДІЯ, -Ції — 1) стоянка, ао- 
стой; 2) продовольстві»** на 
постое; 3) станиця. 

Стан, р. стаї — 1) жялище гу- 
цульскйл васту*оь в поло¬ 
нинах; 2) рад. 

Ствсрджати, -джаю» стверджу¬ 
вати, -джую, ствердити, -джу 
— утверждать, подтвердить 

Стверділий—отверделп й 
Ствердіти, -дію, стверднути, 

-дну —от ьердеть 
Ствердний — утверди'! ельньїй 
СтВОрЙТИ—создать, сотворить 
Створіння—творенве, тварь 
Стеб(е)лйна—один стебвль. 
Стебель, -блю—стебел!ь. 
Стебелькуватнй — 1) стеблеоб- 

разний; 2) високий и тон¬ 
кий. С-в&та дівчина—строй 
вая девушва. (мая) 

Стебка—кладовая (отапливае- 
СТ€ОЛН[я]СТИЙ — с большпм 

стеблом. 
Стеблі, -ла—1) стебель, 2) ру¬ 

коятка (н&пр ложки, желез- 
них вил). 

СтебнЙК. -Ка—омшааяк. 
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Стебнівка — мелкая строчка в 
шитье Ходити с-кою—мелко, 
ровно шагать [агнтье). 

Стебнувааня — строчвнье (в 
Стебнувати, -яую —- строчить. 
Стебнути,-ну—хлвстнуть, стег- 
Стебур’я [соб.)—стебди. |иуть. 
Стегні-—ЛЯШКА, бедро. 
Стежа—разведка, патруль. 
Стежити, -жу— следить, наблЛ- 

дать. 
Стежійка—ищейка (собака). 
Стежка — 1) стежка їв шитье); 

2) гропинка На с. чию спа¬ 
сти—по йти по чьеЙ дорожке. 
До к&го с. топтати—ухажи- 
вать за кем 

СтеклиЙ—1) ллотаьій; 2)(раст.) 
тонкий а високий, вигнав- 

Стекти, см. Стікати, (шийся. 
Стелепати, -аак»—сваїлять. 
Стелиш—доска в потолке. 
Стелити—1) мостить, 2) стлать; 

расст илать 
Стеління — 1) стлание; 2) аод- 
стилка; 3) {со6.\ дерево до а 
аотодка. 

Стелюга—1) станок колосника; 
2} (лім.) козли для ородояь- 
ноЙ распилки бревеа. 

Стеля, *лі—потолок. 
Сте|и]львіга — ириспособление 

в парним акииаже, регуля- 
руюїдее тягу лошадеЙ 

ітельмах, -іа—1) каретник; 2) 
колегнив 

Стельмашня, -ні — акипажная 
кСЛесная мастерская. 

Стельовий —потолочамй. 
СтеменниЙ—еоаершенао похо- 
жий, ТОЧЬ-В-ТОЧЬ (такоЙ. 

С^емениісінький —ТОЧНЄХОНЬКо 
Стеменнісінько, нар — точно, 

гоянехонько 
Стеменно, нар — точь-в-точь, 

именио, точно 

Стемнілий—Стнлмй та г 

Стемнілий—стемневший. 
Стемніти, -нію—стемнеть. по- 

темнеть 
Стенатися, -маюся» стенутися, 

-нуся — 1) нетряхиваться, 
встряхнуться, рвануться; 2) 
вздрагивать, дрогнуть 

Стенути—качнуть С. плечима 
—пожать плечами 

Степ, -пу—степь. 
Стелина, -ни — стенное сено 
Степір, -ра—вилезающпе нер- 

вие побеги лука, хлебньїх 
алаков 

Степка, -ки — рублений амбар 
с печкою ^заменяющ, погреб). 

Степліти ,-лію - иотеплеть; -ся 
(о лсидности) сотреться. 

Степний спосооньш, умеющий. 
СтепН6, нар. — достаточно сте¬ 

ни, много степи 
Степовий—етеоной 
Степовик, -ка—степняк 
Степовничий, -чого—иадсмотр- 
щик над поленими угодьями, 
рабогам и. 

Степучий, см. Степовий. 
Стерво—падал ь 
Стеребкатисн — вскарабкаться 
Стерегти, -режу и СТЄрЄЧИ — 

1) стеречь; 2) кого—следить 
за кем; -ся—беречься, осте- 
регаться. 

Стережений—осторожиьяй 
Стереження— караул єн ье. 
Стерень, -ні и стерні—жнивье 
СтерНСВИЙ—пожнивний. 
Стерник» -ка — 1) рудевой, 2\ 

(пш ) аодорожник. 
Стернина —нижняя часть ст**о 
ля, остающаяся на йоле 
после святия хлеОа. 

Стернити, -ню— управлять ру¬ 
лем; -ся—(о судне) управлять 
ся рулем. 

Стерничим!—рул^воп. 

Стернб—руль. 
Стерня — 1) жнивье; 2) (тут- 
ліво) долго небритая борода. 

Стернявки, -вбк — гриби, рас- 
тущие на жнивье. 

Стернянки-занози, уколи на но¬ 
гах от хождения по жнивью. 

Стернястий — покритий жни- 
вьем. 

Стерпіти, -плю — 1) стерпеть, 
утерпеть, витерпеть; 2) ви¬ 
нести, перенести, [менший. 

СтерплиЙ — окоченеашиіі, оне- 
Стерчати, см. Стирчати. 
Стерятн, -ряю — издержать, 

утратить С. дитину—иметь 
вик йди ш. -ся—еоііти с ума, 
иомешаться, обозуметь. ХаЙ 
воно с-ться прах его возьмн. 

Стиглий—арелиіі, спелий. 
Стиглість, -листи — зрелость. 
Стиглб—место ВОДОПОЯ. 
Стигнути, -гну—1) простьівать, 

остьіьать, 2) засти вать; 3) 
созревать 

Стид, -да « -ду І) стид. С-да 
кому завдати—срамить, сти¬ 
дить кої’о. 2) (о человеке) по* 
зорний 

Стидатн, -даю и стидйти, -джу 
—стидить. [похабний. 

Стидк[н]ий — І) постмдньїй; 2) 
Стидко, нар*-стидно, аостмдио. 

, Стидно, нар.— І) стидно; 2) по¬ 
хапно. [зор. 

Стидовище, стидів*я—огид, оо- 
Стндуватн, -дую — стидиться 
Стик, -ку— смичка. 
Стикати, -каш—і) смикать; 2) 

сходиться» смикаться; 3) ова¬ 
ли вать, сьорачивать; -СЯ — 
І) скіпаться, слиняться; 2) 
сливаться, стекать 

[ Стнлий—холодний, остивший, 
мертвий. До стйлої мами — 
(оринное) чорт зиает сколько! 
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Сталь, -дю^-пошиб 
Стенати, -ваю, стйти, зітну— 
отру бать» ' отсвчь, срубить 
Стйтм зуби—стиснуть аубьі 
Стинати плечима—пожимать 
плечами, -ся (З ким)—всту¬ 
пать, вступить с кем в Сой. 
9 спор, сразитьон, ецепитьея. 

Стан ач кн—кусочки, кусам. 
СТЙиОК» -яку—1) срвзьіваипе; 

2) среа. 
Старіти, -раю, стерти, зітру - 

стирать, стереть, -ся — 1) сти¬ 
раться. нстереться, 2\ сра- 
жаться, іГметь стьічкп 

Старити, -рю— 1) встащить, 2) 
стащить, слвмонять. 

Сткрник, -ка—рулевой. 
Стирок, -рка — 1) потертая, 

истершаяся вещь; 2) посуд¬ 
но© полотееце. 

Стнрта—скнрда 
€тн[о]рч4тн» -чу—торчать 
Стискальний—сжимаемьій. за¬ 
жим ной. 

Стис кількість — сжимаемость 
Стиск 4л ь ці, -ців—плоскогубцьі 
Стискання—сжатне, сясвманпо, 

сдавливанне, пожнмааие 
Стнск4тн, -каю, стиснути, -ну 

— сжнмать, пожимать, с да¬ 
вить, стиснуть. За серце сти¬ 
снуло—сжалось сердпе Жаль 
душу стискає — тяжело на 
душе, -ся — 1) сжиматься, 
славиться, стиснуться, 2) соп 
виться в кучу, СТОДПИТЬСЯ 

Стиски»-ків—1) тиски, 2) сжи- 
мадао, сжатне. С. в груДЯХ — 
удушье. 3) род ножна а 

Стислий—сжатьій, гесньїй. 
Стислість—сясдтость. 
СТИСЛО, пар. — нкратце, сжато 
СтнєнспкЙ—сжатьій 
Стиснення, стискання—ежатао. 
Сткх,-х4—стих (библзйск.) У 

стих читати, говорити—мо¬ 
лото в но читать, говорят» 

Стиха, чар.—І) тихо; 2) испод* 
тишка, украдкоЙ 

Стихати, -жаю» стихнути, *иу 
—стихать, утихнуть, у мол- 
кать. умолкиуть. 

Стична,-ки — сл у чай. Була ме¬ 
ні с., я мав с-у—в амел, со 
мвой бьіл случай 

Стичність, -яости — сопрнко- 
саоввиин 

Стишити, -шаю, стишити, -шу 
—утпшать, унпмать^ унать; 
-ся -утихать, утихнуть, успо- 
конться, уняться. 

Стишітя.-шію — стихнуть. 
Стишка, нар. — І) исподтишка, 
тайком; 2) тихояько. 

Стій, -бу — стежок. 
Стібятн, -б4ю, стібяути, -ну— 

стегать, стегнуть. 
Стів, Р стйлу (і04.)—отоя. 
Стіг, р стбгу—стог 
Стіжковий—кон и чвекпй. 
Стіжковйтий — сужипающийся. 
^ТІжбк. -жк4 — 1> маленький 

стог, 2) род мужекой пря- 
чески, 3) коаус. 

Стій, межд — стой! Як стій— 
вдруг, сраау 

Стійка—1) караул, часи, бути 
на стійці — стоять «а кара, 
уле, на часах 2) закрито© 
ведро, о) стойка. 

Стійкий —устойчавий. 
Стійло—І) стойло; 2) стояекл. 
Стійиий —1) денний, стоюїдий. 

2) достойньш; 3) устойчивьій 
Стійність — 1) стопмость цеп- 

«ость, 2) достоинство, 3) 
у^тойчивость 

Стійчик,-ка — караульний ча* 
СОВОЙ 

Стік, р. стбку—1) стик, спуск 
(води); 2) впадение (реви). 
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Стікати, -каю, стекти, стечу 
— 1) стекать, стечь; 2) ис- 
течь, потерять сок; 3) хва¬ 
тать, стать. 

Стіки, стіно, нар.—1) столько; 
2) скояько. [нуться. 

Стіктися — сойтп с ума, рех- 
Стіл, -тола и -тблу—стоя 
€ті(о]лець, -льця — 1) стул. 
З стільця зіпхнути — спих¬ 
нуть щ со служби. На двох 
СТІЛЬЦЯХ СИДІТИ—двоедушни- 
чать. 2) основанпе ветряной 
мельници; 3) ткацісий ста¬ 
нок; 4) бревно под рулевьім 
веслом на плоту; о) рама 
(машинная); в) (гуцул.) место 
спуска с гор срубяенвьіх де- 

Стіль, -тели—потолоп. (ровьев. 
Стільки[о|, нар.—столько. 
Стільк![о]сь, пар. — нсскояько. 
Стільник» -Ка—сотьі (а^елии.). 
Сті[о]льнйця — 1) столечнтща; 

2) доска для рубки мяса; 
3) верхняя доска сундука. 

Стільчик» -ка—3) ум. от стіл- 
2) табурет. 

Стіна — степа. Сонце за с-ну 
заходило — вечором соли це 
заходило в тучах. С. на с« 
йшла—ряд шел на ряд, степ¬ 
ка на степку. 

Стінйти, -ню дурника—прпки- 
дьіваться дурачком. 

Стінка—І) ум. от стіна; 2) мера 
полотна (15 локтеіі); 3) род 
ягрн в мяч, 

Стінковий—(о на мне) годний для 
кладки стен. 

Стіпний—способний. 
Огірка—1) тряпка; 2) посудное 

аолотеїще. [дров, кприича.# 
Стіс, -тйсу—кубцческая сажень 
Стісняти, -няю, стіснити, -ню 

—тесно складиватьд спожиті» 
что-лпбо. \ 

Стічно, нар.—ловко, проворно 
Стішитися, -шаюся, стішитися, 

-шуся (а чого, чому)—возра* 
довиться. обрадоваться(чему 
от чого). 

Сто, числ.— сто. С, лих—вся* 
ческие бедстваа. Оддячитт 

< с« з бком—с лихвои отпла* 
тить. С* СОТ—десять тисяч» 
С. крот—стократ. 

Стовб[п], -ба и -па—столб. 
Стовба, -би — І) часть плуга 

рала; 2) главньш корепь (де 
рева, раст.). Це дерево у с-б) 
пішло — ото дерево растет 
больше в корень. 

Стовб(ув)атий—1) столбообраз 
ньііі; 2) цилиндрический. 

Стовбичити» -чу — торчать 
стоять как столб. [головой. 

Стовбула, пар.—стремгяав, вил; 
Стовбун, -на—род горшка. 
Стовбур, -ра — 1) ствол, стер¬ 
жень растеадй; 2) (о человеке 
неповоротливьій, В0ЛОВКИЙ. 
ПІтй у С.—(о деррасм.) растр 
в ствол; (о людях) толстеть 

Стовбурина — один ствол ра* 
стения. (стеблистий 

Стовбуристий — стволисіи& 
Стовбуром» пар.—дибом. 
Стовбуруватий — стволпстьій 
Стовбурчати» -чаю—подимать» 

ся вверх, становиться дибох* 
Стбвк(о)више» -ща — место 
СИЛЬНО ебитое, ИСТОПТаПВОі 
скотиной. 

Сто(в)кмачити, -чу — столочь 
скомкать, смять. 

Стовкти, -вчу—1) стояочь, об 
шастать; 2) пстодочь; 3) рас. 

Стовма, пар.—стоймя# [шибать 
Стовп, -па — і) столб, столо 

2) колонна; о) сгаитьіе часті 
невода; 4) осшяшокг кацо* 
тая; б) род детской игри 

Укр.-рос. слова А* Піковськш**—із. 



стовпатии—ітогщкшати 

Стовпатий—волосатий. 
Стовпаха—сорт плахти. 
Стовпець, -пця —- І) тумба, 

столбик. Різницький с. — а)ко¬ 
лода для рубки маса; б) тол- 
стьііі и невисокий яеловек. 
2) (род псченья) гречишник; 
3) (у офеней) 10 лачек швей¬ 
них и голок. 

Стбвпитися—стол питься. 
Стбвпише—тол па, 
Стовпбк, -пка, см. Сворінь. 
Стовпчастий —стол биком, стол- 
бообр&зпьпі. 

Стовпчик* -ка—1) ум. от стовп; 

2) часть мережки; 3) верти¬ 
кальная черта, палочка. 

Стогін* -гону, стогнання* -ня— 
стоп, стенание. 

Стогнати,-гну,-гнеш -стонать. 
Стогначі, -чів, стогнбти, -н6т 

—частие стовьі. 
Стогній, -нія, -стогнійка,-ки — 

постоянио стонущий, -щая. 
Отого л 6с ий—(о зву ке) п рол з во¬ 
ди мий сотнями голосов. 

Стод6ла[я], -ли[І)—рига,овлн. 
Стожалля, -ля, етожарня, -ні, 

стожарнсько, -ка — место, 
где ставят стоги. 

Стожити, -ж у — склади вать 
в стоги. 

Стбїти, стбю—СТОИТЬ. 
Стокмити, -млю (кого) — дого¬ 

ворить когр; -ся — столко- 
ваться, сойтись, усповиться. 

Стбком, нар.—ловко, проворно. 
Стокрбтний — стократним, 
Стокрбт(ь), стокротне, пар. — 

стократ. 
Стокрбть, -ТИ — (раеж.) мар¬ 

гаритка. 
Стол ємний—столовий, к столу 

относящиііся. 
Столечнмк, -ка — уличний ме¬ 

нада денег. 

/Гі4 

Стблиння, -ння, столини, -лин 
—1) ножки стола; 2) нижняя 
часть стола, 

Стол і вка—вьі шитое еастольное 
полотенце. 

Століття, -ття—стодетне. 
Столувати, -дую — стодовать. 

С* з ким стіл — єсть с кем 
за одним столом. 

Стбля, -лі—потояок, [ская. 
! Столярня — столярная масгер- 
Стблярство — столяр но е реме¬ 

сло. [лярньш. 
Столярський—столярский, сто- 
Столярувати, -руш—заниматься 

столярним ремеслом. 
Стомляти, -ЛЯК), СТОМИЛИ* -МЛіа 

—утомлять, ИСТОМИТЬ. 
Стонадцять — 1) сто с десят¬ 

ком; 2) уйма, множество. 
Стоніг, -нога, стоніжник, -кгу 

стон6га, -ги—стоножка, мо- 
крица. 

Стоичати, -чаю, стончити, -чу 
—делать тоньше, утоньшать, 
утоньшить. 

Стобкий — стоглази й. 
Стоп, р.стопу а СТОПЛИВО—ли- 

гатура, сплав метал лов. 
Стопа, -пй — 1) стопа; 2) след 

ноги; 3) фут. 
Стопекельний, см. Пекельний. 
Стбплення — сплавленпе (дей- 

ствпе); плавка, распланкя. 
Стоплювати, -люю, стопляти^ 

-ляк>, стопити, -плю—1)рас- 
илавлять, расплавпть; 2) сплав¬ 
лять, сплавить вместе; 3) за¬ 
топлять, затопить. . 

Стопок, -пка—слпток. 
Стбптувати, -тую, стоптати, 

-пчу — 1) стаптивать, стоп¬ 
тать; 2) топтать, дотоптать; 
3> отдавить /'иалец, ногу). 

Стоплювати, -цюю, -еш — ви¬ 
топтать, потоптать. 

і 09 Стиііцьо ванни—'ч осу нон * 
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Стопцьбваний — истоптаннмп. 
Сторгування — сделка, заіспо- 

чение сделки. 
Сторгувати, -гую, сторжити, 

-Жу—еторго ьать. 
Стордзом, нар, — острьім кон¬ 
дом к верху. [жать. 

Стордзувати, -дзую—нагромоз- 
Сторичний — во сто раз Соль* 
Сто ріки, -рік—сотий рек. [ший. 
Сторінка — X) ум. от сторона; 

2) стравица. 
Сторічний—столетни й. 
Сюркнути, -ну — сдвинуть. 
столкнуть. 

Стбрма, нар.—стоіімя. 
Сторожа, -жі—стража* караул. 
На с-жі — а) на страже, на 
карауле; б) на-чеку. 

Сторожйк, -ка—псрвое перо в 
крило птицьі. |рожить. 

Сторожити, -жу — стерень, сто- 
Сторожівство — обязанности, 
должиость сторожа. 

Сторожкий—І) осторожний; 2) 
чуткий. [2) чутко. 

Сторожко, пар.—1) осторожво; 
СторбжнІсть, -ности — сторо- 
женье, караулевие. 

Сторож6(і]вня — сторожка, ка- 
раулка, дворницкая. 

Сторона—1) страна, земля. Своя 
с.—родина. Чужа с*—чуж- 
6м на. 2) сторона, бок. С-НОЮ 
— в стороно, на стороно. С-ною 
чути — саишно со сторони. 
Всіма с-нами—со всех сто- 
рон. 3) партпя. 

Сторбнниче,нар. лицеприятно, 
пристрастно. 

Стороннйчий — лвцепр латний, 
пристрастшлЙ. 

Сторонннчість, сторбнність — 
ладепоиятпе, првстрястие. 

Сторбниїй, -нього — посторон- 
ний, чужой. 

Сторонський—посторонаий, чу 
жеземньїй 

Сторонитися, -плюся, сторопі¬ 
ти, -пію — оторопіть, опе- 

Стбрцом, нар.—стоймя. | шить. 
Сторцювати, -цюю — торчать. 

С. снопи — ставить сеопьі 
етопма. 

Сторч, сторчки, сторчма, нар. 
— І) вниз головою, вверх но¬ 
гами; 2) перпендикулярне, 
стоймя, отвесно; 3) верти¬ 
кально. С.дивитися,зирнути, 
поглядати—смотреть. взгля- 
нуть, посматривать исдод- 
лобья,сурово, недружелюбно. 

Сторчак. -ка—торчапхий. 
Сторчака, нар.—вниз головой, 

кувілрком, кубарем.С-ка дати 
—полететь кубарем. 

Сторчмачбк, -чка — плодовий 
столбик, плодояоже. 

Сторчовйй — отвесно СТОЯЩИЙ 
пер п енди кулярний, стоя ш.и а 
ребром. Сторчова хата—изба. 
вистроенная из постанлен- 
них стоймя Сфевен. Стор¬ 
чова—перпендикуляр. 

Сторчогляд, -да — іо человеке) 
смотрящий сурово, испод- 
лобья. нелюдим. 

Сторчувати, -чую, сторчитн, 
-чу—ставить ребром, стоймя. 

Стос, -су—куча, груда. 
Стосбвно , нар. (до чого)—при- 
менительно (к чому). 

Стосуватися, -суюся (кого, чо¬ 
го, ДО чбго) — 1) касаться, 

• относпться, трогать; 2) при- 
меняться к ч.-н., иметь при* 
менение. 

Стосунковий — относительїшй 
Стосункбво, нар,- относительно 
Стосунок, -нку — отношеаае 
На[за1в’язати стосунки—вой- 
ти в сношення. 



стотне— страхів * 5Г» 

Зт6тне|о|, пар.—точно, тожде- Страждання, -ня — страдание. 
Страждувати, -дую, страждати, ственно, действительно. 

Сточище —бассев н. 
Сто[і)чки, -ЧОК — НЄДОШІТШС, 

вєвьілитьіє остатнії. 
Сточник, -ка (гуцульск.)- резчик- 

артист. 
Оточувати, -чую, сточити, -чу 

— 1) точить, источить; 2)со- 
единять, соедишіть, стачать; 
3) сливать, слить остатки 
чего-либо. [дуб. 

Стояка, -ки—{в затдке) дерево, 
Стоян[к], -н[к]а—1) стоі?н; 2) 
дверной косяк; 3) бояьшая 
деревянная бочка; 4) стоячий 
улеа; 5) (раст.) смердючка. 

Стбянка—1) стояние; 2) отстан- 
ваіощееся молоко; о) навес, 
хлев; 4) стоянка, лагерь. 

Гтояти, стбю — 1) стоять; 2) 
стоять станом, лагерем; 3) 
ожпдать, аодождать, стоять; 
4) за чим—а) дорожить чем, 
б)заіцищать ч.-в., отстанвать; 
5) за що — считаться чем, 
бить чем, еоставлять что; 
6) за кого—постоять за ко¬ 
го, держать чью сторону. С. 
під ким — бить (верно-) под- 
данншм кого, п одчиняться 
кому* 7) бмть, находиться, 
С* над гробом—одноіі ногой 
в гробу стоять. [чим» 

Стоячий—1) стоящий; 2) стоя- 
Стоячки, нар. — стойма. 
Страва —кушанье. [ги. 
Стравне,-ніго—кормовьіе день- 
Стравннй — 1) удобоваримии; 

2) с’естной, с’едобний. 
Страв ня, -ні—проянтание. 
Стравувати, -вую — кормить, 

питать, содержать. 
Страж—сторож, стразе* С. дер¬ 
жати—бить ви карауле, ва 
часах. 

-даю — страдать, 
Стражаунок, -нку — страданве. 
Стражнйця, -ці — караульная, 

стороженая будка, башнл. 
Страйк ,-ку—стачка,забаетовги. 
Страйкар,-ря—стачечник, заГа- 

СТ0ВЕДІ1К. 
Страйкувати, -кую—бастовать. 
Страма—постьідное дело. 
Страми на — дередвижная лест- 

ница. 
Страмити, см. Соромити. 
Странній, -нього — сторонниіі, 

чужой, странствующип. 
Страпатий — 1) растредашзиії; 

2) отрепаиньїй. 
Страпки, -пок, страп’я, -п'я— 

отреиье, руби ще. 
Страс(т)ний—страстной, 
Страсть, -сти—страстп, ужас. 
Страта — 1) потеря, утрата, 

трата; 2) каянь. 
Стратенець, -нця — осужден- 

ньш на смерть, смертник. 
Стратити, -чу—1) кого—погу¬ 

бить, убить, умертвить; 2) 
що—дотерять, утратить. 

Сграфитися, -фиться — (безл.) 
случиться. 

Страх, -ху—1) страх, ужас; 2) 
рад, страха—пугало, страши- 
Лііще; 3) привпденпе, ИрЙЗ- 
рак. С. завдавати — в ну шать 
страх, устрашать. 3) ост- 
растка. 

Страх, нар, — очень, ужасво. 
Страхання—1) застрашивание, 

запугивание; 2) опасение. 
Страхати—пугать, устрашать, 

з^пугиоать. 
Страхів'я, -в?я» страхіть, *ти, 

страхіття,-ття, страховіття, 
-пя, страхота, - й — ужас 
ужаси. 

— 
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і тряхнутися—Стрм качка 

Страхи утися—испугаться. 
Страховина, страховйния — 

нечто страшное. 
Страховинний—страшний, пол* 

вий ужасов. 
Страховйтий-ваводящпй страх. 
СтрахДвище,«ша—страшили ще. 
Страхополох, -ха—трус. 
Страхопуд, -да—пугало. 
Страхопудлнвий, страхопудний 

— боязливий, трусливьтй. 
Страчувати, -чую, стратити, 

• чу—І) ЩО—утрачивать ут¬ 
ратить, терять, потерять; 2) 
кого, кому життя — лишать, 
лишить жпани, казнить. С. 
ДИТЯ—производить, произве* 
сти викидиш. 

Страшен, -шяа, -не страшвий. 
Страшенне[о], страшетно, нор.~ 

ужасао, сильно. (сньїй. 
Страшенний, страшетний-ужа- 
Страшило—1) страшилище; 2) 

риболовний прибор. 
Страшити, -шу—пугать. 
Страшк[н]ий—страшний. 
Страшк н|о, мар. —страшно. 
Стрел, -лу—стрельба. 
Стрелити, см. Стріляти. 
Стрелиця—жидкий лесок. 
Стрель, -лю —вистрел. 
Стрелькуватнй—(о рост., лукс) 

стрельчатьш. 
Стрельнути, -ну—вистрелить 
Стрельчик — стрелец, охотник. 
Стремено, стремів, -на — 1) 

стремя; 2) штрипка. 
Стременце, -ЦЯ“1)уХ- от стре* 
мено; 2) форма дпя от дива¬ 
ни» из меди. 

Стреміти, см. Стриміти* 
Стремен, -м'я — обрив, кру¬ 
тизна, .стрем ніша. 

Стренчитн, -чу (кому, що) — 
у називать. 

Стрепенути.* -ну — ветряхнуть 

Стрепсхатися. -хаюся, стре- 
пехнутнея, -хнуся—вздрагк- 
ват , издрогнуть. [чек. 

Стриб, -бу, стриббк, -бка—ска- 
Стриб. межд.—скок! [2) заац. 
Стрибайчик, -ка — І) пригув; 
Стрибати, -баю, стриб(о)нути, 

-ну—скакать, при гать, приг¬ 
нуть. [пригать- 

Стрибкий — любящий скакать. 
Стрибун, -на—пригув. 
Стривати, -вію — подождать. 
Стривай—стой, постой, по»- 
дожди. (вий. 

Стрйга (общ )—низко острижев- 
Стригавка—тряси на. 
Стригти, стрижу* стригнути. 

•цу— 1) стричь; 2) бить. КІНЬ 
стриже вухами— ковь прядет 
ушами. С, зуби на кого — 
острить на кого зуби. 3) Иу- 
дй— намокать на что. (бевок.. 

Стригун, -на—годовалий жере- 
Стриєчний—двоюродннй. 
Стрижай, -жая — 1) см. Стри¬ 
жій 2; 2) стрпгущий авшаіі 

Стрижак, -ка—1) см. Стригун. 
2) название солдат (из-за ко¬ 
ротко оетрижеяной голови). 

Стрижачка—кобила на 2 м году. 
Стрижень, -жня—1) стряжень; 

2) небольшая речка, струя; 
3) сердцевина дерева; 4) 
стержень в нариве. 

Стрижій, -ЖІЯ—1) царикиахер, 
цирульник; 2) стрнгущий 
овеш Ч у 

Стрижка—1) ум. от стрйга; 
остриженвая оваа; 3) стриж¬ 
ка (действие), 

Стрижча, .-чати, см. Стригун* 
Стрий, я стрия, стрик, -ку — 

%длда. [Дядина* 
Стрийна— тетка (поотцу);2)см. 
Стрикачка—палка с железним 

лопатообразним концом. 



грим - строга 

Стрим, -му—удерж. 
С тримання — возде ржа вив 
Стриміти,-млю, -мйш— торчать 
Стримувати, -мук»,- стримати, 

-маю— у держи вать. удержать. 
Стрих, -ха, стрихіль, -ля—скор- 

няцкий пнструмент. 
Стрихулець, -льця — гладплка 
Стрйцов и й —страусе вьі іі. 
Стрібло, см. Срібло, [попитать 
Стрібу вати,-бую—попробовать, 
Стрівання—встреча 
Огрівати, -ваю, стрінути, стрі¬ 
ти,-ну—встречать, встретить 

Стрівка—1) стрелка; 2) метка 
на ухе* овци; 3) ловушка для 
воробьев. 

Стрівожити, -жу—встревожпть 
Стрій, -рйю — костюм, наряд 
Стрійний—хорошо одетьів, на¬ 

рядний. 
Стрійно, нар.—нарядно. 
Стрікати, каю, см. Стрівати. 
Стріпнути, -ну—ужалить 
Стріл, -лу—вьістрел. 
Стріла—1) стредіа. Огняна с.— 
маяння. 2) ворот в ветряной 
мельни це, ткацк. станке, ма- 
слобоине; 3) часть плуга. 

Стрілецтво — І) охота (ружсй- 
наа), охоти и чим промисел; 
2) (соб.) охотнпки, стрелкн. 

Стрілець, -льця, стріляйннк, 
-на—стрелок, охотник. 

Стрілиця—1) см. Стріла; 2) еа- 
пожная колодка (ступня); 3) 
кряж; 4) прореваним й канал 
на болото. 

Стрілкуватий — стрельчатьні. 
Стріляний — стреляний, про* 

стрелевнмй. 
Стріляти, -ляю, стрелити,-лю, 

стрілити, -лю—стрелять, ви¬ 
стрелить. 

Стріль—виетрел Стріль-вода— 
бистрая вода. 
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Стрільба, стрільни—1) строль- 
ба; 2) огнестрельное оружпе. 

Стрільиий—огнестрельний. 
Стрільнути, см. Стрельнути, 
Стрільцювати, -цюю, стрільни* 
ти, -чу - бьіть ружейвьім 
охотником. (опрометью 

Стрі[й}мголов, нар.—стремглаи, 
Стрімкий, стрімчастий—1) тон¬ 
кий и вьісокий; 2) крутои; 
3) стоіїмя стоящпіі <о пахо- 
ти); 4).вертикальний. 

Стрімкість, -кости — І) иерти- 
кальвость; 2) крутизна 

Стрімко, нар.—1) ровно в ви* 
соту; 2) круто; 3) остроко- 
нечно; 4) вертикально 

Стрімлякл -ка—шаиц. [кать 
Стрі[о]мляти — вставлять, втм- 
Стрімниця—отвес. 
Стріп, -пу—куча. [жрать. 
Стріскати, -каю—стрескать, со- 
Стріт, -ту —встреча. 
Стрітенний — встречнмй. С-ні 

куми—встречнме кумовья. 
СтрітенськИ‘'і^сретенский. 
Стріть, -ти — встреча. У с, 

іти — итти навстречу. У с« 
води—против течеиия. 

Стріха—край соломенной кри 
ши, вметупающяй за стену 

Стріхавий—вз’еротеннмй, шер¬ 
шавий. [ньііі нон;. 

Стріхіль, -ля — тупой, сапож- 
Стріч, нар.— аавстречу. 
Стріча — встреча. 
Стрічати, -чаю, стрітити, -річу 

—встречать, встретить. 
Стрічка — 1) лента; 2) тесемка; 

3) строчка (в канге). 
Стрічний—встречньїй. 
Ст^бгий — 1) сви репни, жесто¬ 

ки іі; 2) зубастий, умеющав 
дать сдачу. 

Строго, нар. — 1) жестоко. сви- 
репо; 2) очень. 

Стрбіти, -рбю — і) кого — оде- 
вать, наражать; 2) настрад - 
вать; 3) готовить, приготов¬ 
лять, снаряжать; 4) делать, 
сооружать, строить. 

Строїти, -рою—отстраивать. 
Стрбйка—иостройка. 
Строк, -ку — 1) ерок; 2) наем 

на ерок, У строках стати — 
виняться на известньїй ерок. 

Строка—строки, ряд К строці 
—к месту. 

Строкар, -ря, строковець, -вця 
—нанятой на ерок. 

Строкатий— 1) пестрмй; 2) пе- 
гий; 3) капризний. 

Строковий — 1) на ерок ваня- 
той; 2) аризьівного вовраста. 

Стром, -му ~ 1) фруктовое де¬ 
рево; 2) крутизна. 

Строма — крутизна, стремнива. 
Стромляти, -дяю, стромити, 

-МЛЮ — втикать, всажовать, 
вонзать, вонзить. 

Стромбта —ерам, стид. [чине. 
Строп, -па — кольцо на уклю- 
Стропа—ворох, куча, комок. 
Стропнти, -ся—сбпть, -ся с пу* 

ти, с толку. 
Строчнльнкй — употребляеммй 
для строченая 

Строчити, -чу — строчить, де¬ 
лать строчку. 

Строщити, -щу-— І ) растрощнть; 
2) сожрать, с'есть. 

Строюдити, -джу-встревожпть; 
-СЯ—1) встревожиться; 2) за- 

Струб, -бу—еруб. (тоековать. 
Струг, -га—1) струг, скобель; 

2) (риба) форель. 
Струга, -ги-ручем, струя. 
Стругання •— стружка, ^езка 

(процесе ь 
Стругати, -гаю н -жу—І) стро- 

гать; 2) скресть. Дорбжки 
стругати—чистить дорожки. 

3) (о ветре) сильно дуть: 4) 
танці» вать. 

Стругач, -ча, стругачка, -кк— 1) 
нож: 2) род сапьі. 

Стругнути — І) стругнуть; 2) 
куди—убежать, умчаться; 3) 
ударить; 4) отпалить, отко- 
лоть (штуку). [той. 

Струдити, -джу—утомить рабо- 
Стружка —1) стружка; 2) (і/ гре- 

бепщиков) род верстата. 
Струєний—отравленньїй. 
Струїти, -рую—отравпть. 
Струйиий“(п голосе) приятний, 

мелодический. 
Струн, -ка—1) струк; 2) поча¬ 
ток у кукурузн. 

Струкуватий—стручковий. 
Струмент, -ту—пнструмент. 
Струментарня — 1) ннструмев- 

тальньїй завод, мастерская; 
2) склад внетрументов. 

Струмінь, -меню—І^ПОТОК, ру- 
чеЙ; 2) ток. течение. 

Струмок, -мка— ручеек. 
Струмувати, -мую—струяться. 
Струнистий — етруеоподобонй. 
Струниці, -иць—тонкяе їгоціки. 
Струнка— 1) ум. от струна; 2> 

отгороженное место в овечь- 
ем хлеве. 

Струнчити, -чу (кого)—при стру¬ 
ни вать кого, давать нагоиай 

Струніь)кйй—стройний. (кому. 
Струп, -пу—1) струп. Струпом 

узятись — покриться стру- 
ї-!ьямп. 2) нарост, бугорок на 
плоде. [струпьями. 

Струпіти,, -пію — покриваться 
Струпішати, -шаю, струп !ш<тн, 

-інію—разложитьса, перегни¬ 
вать, Перегнить. [тий. 

ЄтрупкиЙ — (о пуши) кочкова- 
Струпко, струповато, нар. — 

кочковато. С* їхати — ехать 
по замерзшей грязи, кочкам. 



Струп ливий —Стулювати 

г 

ч 

* 

Струп ЛИВИЙ — покритий стру- 
пьямп. 

Струпуватий — 1) кочковатшй: 
2) шереховатьій, в бугорках. 

Струс, -су, струсанина, -ни—1) 
суєта, смятение;2)отряхйва- 
аие; 3) струшенньїе с дерева 
олодьі; 4) сотрясение, толчок; 
5) встряска, нахлобучка; 0) 
ответственноеть; 7) страус. 

Струсити, -шу — 1) обмокать: 
2) витряхнуть. [ус. 

Струсів? -іЯ, струсь, -СЯ—стра- 
Струснути, -ну, струхнути,-ну 

—1) встряхнуть; 2) стрях¬ 
нуть; -ся—1) встряхнуться; 
2) содрогнуться, вздрогнуть 

Струсовий—страусовий. 
Струсбнутн-спльяо встряхнуть. 
Струх(ну)ти—прогнить, сгиить. 
Струць, -ця—дурак. 
Стру[ю]чкуватий — І) стручко¬ 

вий; 2) (об овчииє) в завитках. 
Стру[ю]ч6к, -чка—1) стручок: 

2) завиток шерсти на овчпне 
Горілка на с-ку—водка, на- 
стоянная на красном пер не. 

Стручувати, -чую, струтити, 
-чу—сталки вать, столкнуть. 

Струшувати, -шую, струсити, 
-рушу—1)стряхивать, стрях¬ 
нуть; 2) отряси вать, отрясти. 

Стрюк, -ка, см. Струн* 
Стрю(чі кувати й, см. Стручкува- 
Стрясатися— вздрагивать. [тий. 
Стрясни, -сок—соломеииаятру- 
Стрясти, -су—потрясти. [ха. 
Стряха,і си*. Стріха. 
Стрях(ну)ти, -хну — (о земле) 

иємного подсохнуть. 
Стуг, -га—костер. 
Стута — 1) плетеная из- лози 

коробка; 2) коробка из луба. 
Стуга, кар.—поту же 
Сту гав іти, -вію — подсохнуть, 

подсу шиться. 
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Стугнити, -гню, стугоніти, 
-ню—глухо гудеть. 

Стугон, -оНу—глухой гул, стук 
Студенець, -нцю—холодец. 
Студенкй — стулений, холод- 
Студ {ел н иця—кол о дец. [ний. 
Студене, пар.—холодно. 
Студень, -дня — 1) месяц де* 
кабрь; 2) колодец. 

Студити, -джу — 1) студить, 
охла^кдать; знобить. 

Студінь, -сни—стужа. 
Студник, -на—родник, клгоч. 
Студня, -ні—колодец. 
Сту д( н)я ний—кол одезн ьі и. 
Студонути — сильно подуть 
Стужавіти, -вію—(о ртткщем^ 

затвердеть. 
Стужене, -ного—холодец. 
Стужитися—опечалиться. 
Стук, -ку—стук. У стук стука¬ 
ти—сильно ступать. 

Стукало, стукачка—колотушка. 
Стукання, -ння—сту чанне. 
Сту кар, -ря — ночногі сторож. 
Стукарство — должность нот¬ 

ного сторожа. 
Стукати, -каю, стукнути, -ну 

—скучать, стукнуть. 
Стукіт, -коту—стуї: 
Стук(от)нява, стукотнеча—сту¬ 

котня. 
Стукота[і ]ти, -чу —сту чать 
Стукотій, -тія—(о человеке) Оес- 
покойний, вечно шумяшии. 

Стукотіння, стукотня — стук, 
сту чанне* 

Стул, -ла, с.ч. Матня* 
Стулень, -льня — род пиро¬ 

га без начинки. 
Стулювати, стулюю, стуляти, 

-ляю, стулити, -лю—І)скла¬ 
ди вать, сдожать одно с дру¬ 
гим, сжимать, сжать. Стули¬ 
ти очі—а) зажмурить глава 
0) умереть, 2) соорудить, 
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сделать кое-как; -СЯ— 1) скла- 
диваться, спожиться, сжи- 
маться, прижаться друг к 
другу; 2) (о человеке% живот- 
мом) с’ежпваться, с’ежиться. 
С. плечима — пожимать, по¬ 
жать плечами. 

Стуманитися « стуманіти, -нію 
— 1) покриться туманом; 2) 
одуреть. 

Стуманілий—1) (о ч*>Аов.} с оту- 
мавенвой головой; 2) загман¬ 
ний, угветенньїй, очумелий. 

Ступа — 1) ступка, толчея; 2) 
(бран.) неповоротливьій,балда 

Ступа—шаг, след, стопа. Сту- 
пбю—шагом. 

Ступак, -К&—1) конная мель¬ 
ни ца; 2) конь, хорошо пду- 
гций шагом. 

Ступакувати, -кую—(о лоишби) 
итти шагом. [ница. 

Ітупанка — ееподвижвая лест- 
Ступар, -ря— 1) сукновал-тех- 

нтік: 2) водяная сукновальня. 
Ступатень, -тая—частьтолчеп. 
Етупіти, -пАю, ступити, -плю— 

ступать, віти. Не зна, на яку 
ступити—не знает, как ему 
бьіть, попал в веловкое по¬ 
ложенії е. 

Ступекик, -Ка—след нога. 
Ступи,, -ру —педаль. 
Ступиця —1) ступи па; 2) дере¬ 
винная ловушка для зверей, 

Ступійка — подножка (в -зкп- 
паже). 

Ступінь, -пня, -пеня— 1) шаг. 
С. у с.*^в~ногу. 2) след (ша¬ 
га); 3) степень. С* поріввян- 
ня—степевь сравненпя. Пер¬ 
ший с.—подожительвая сте¬ 
певь. Другий с* —сравнвтель- 
вая степень. Найвищий, тре¬ 
тій €•—превосходная степень. 
4) градус. 

Стушр, -ра—толкач с ричагом 
в толчее. [деть. 

Сту піти, -шю— отупеть* обал- 
Ступка—1) ступка; ^2) след но¬ 

ги на земле; 2) род детской 
игри. 

Ступляти, -ляю—вступать. 
Ступнйк, -ка—1) сукновальня; 

2) немецкая нетряная мель* 
ница. 

Ступнути, -ну, -непі—шатнуть; 
ступить, сделать шаг. 

Ступбваний- валений. 
Ступбм, мар.— шагом. 
Ступчик, -ка—ступень. 
Стурббвано, мор.—встревожеи- 

но, бесттокойно. 
Стурбувати,-бую—обеспокоить, 

встревожить. [мак, пивок. 
Стусан, -на, стусень, -сня—ту- 
Стусати,-сан>, стуснути,-сму¬ 

то лкать, толк ну ть, пинать. 
Стусонути, -ну—сильно толк- 

нуть. ударить. [зить. 
Стусувати, -сую—колотить, ту* 
Стухати, -хію, стухнути,-ну 

1) потухать, потухнуть; 2> 
(об опухоли) спадать, спасть; 
3) х у деть. 

Стяблб, -ла—1) (риболов.) плат¬ 
форма для складивания се- 
той; 2) поднос. 

Стяг, -гу—знамя. 
Стяга—полоса [скание* 
Стягання-1)стягивание;2) взи- 
Стяги, -гів—швуркн (водежде). 
Стягнений — І) стяиутий; 2} 

слитньій. Стягнене речення— 
слитное предложение. о) взи- 
сканвмй. 

Стяги[е]ль, -гля - дерев, пере¬ 
кладина (в санях, в жердя)* 

Стямитнся,-млюся —1) лишить¬ 
ся рассудка; %2) о по м нить ся, 
сообразпть. [образить. 

Стямкувати, -кую—понять, со- 



Стьобати, ст Стібати. 
Стьобонути, -ну—спдьно хлес 

нуть (кнутом, прутом). 
Стьожйна. стьо(н)жка г- левта. 
Стьожкуватий—лентообразньї і?: 
Стьон, -ну—фасон, модель. 
Суб’єкт, -та — 1) суб’єкт; 2) 

подлежащее. 
Субітка — 1) ум. от субота, £) 

наказанпе школьников роз- 
гами по субботам. Субіткбво- 
го дати —вьісечь. 

Су бітник,-ка—1) наказиваемий 
по субботам; і!) поминальная 
книга, субботнпк, синодик. 

Субіч, кар.—обоїї, В03ЛЄ. 
Сувертень, -тня, суверток, -тка 

—сверток. 
Сувій, -Вую — штука материн. 
Сугак, -кд. — 1) сайга; 2) роді 
шила. [ге. 

Сугаковий—относящийся к еай- 
Суглбб, -ба—сустав. 
Суглббок, -ка—шарнир. 
Суговбра, -ри—разговор. 
Сугол6вок,~вка, суголов’я,~в’я, 

сугОЛОВ(К)а—1) межа; 2) ого- 
Суголос, -су—созвучпе. [ловбє. 
Суголосний—1) согласнмії. С-і 

літери—согласнне букви. 2) 
созвучний. 

Суголосність,-ности—созвучсе. 
Судачина—масо судака. 
Судебник, -ка—(о челов.) за-гла- 

за осуждающий кого-лвОо. 
Судина—і) посудина; 2) судно. 
Судитися—1) судиться; 2)(6елл ) 

судиться. Судилося—-еужде- 
во. Він судився на що—ему 
суждено что. 

Судний — годньїй. Не С. — по 
видерживающий критики. 

Судни[і]й—судебньїй, судний. 
Судник, -ка—посудник, буфет, 
Судниця—Іо жеищ.) осуждаю- 
щая, судачка. 
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Судно, нар.—за-глаза. 
Суднб, -на—судво. [судьі. 
Судня, -ні — осужденпе, пере- 
Судовйй, судський—і) судовой, 

судний; 2) судейский. [ник. 
Судовйк,-ка—судейский чинов- 
Судовне|о], нар.—1) судебннм 

порядком; 2) по суду. 
Судбма—судорога. 
Судбмити, -млю — 1) що—(о 

част, іпела) корчить, сводить, 
ломить; 2) кого — бить, ко¬ 
лотить. 

Судбсита, -шу н судощатя, 
-щаю—встретить. 

Суду[а]к, -ка—(рмба) судак 
Судьба, -би—осуждение, пере- 
Сузір’я—созвездие. [суди. 
Суканка — І) толстие нити; 2) 
род веретена. 

Сукати, -каю к -чу —сучить, 
ссучивать, С* бублики — де- 
лать баранки. С. СВІЧКИ—де- 
лать свечи. С. дулі—кукиши 
давать. [кровица. 

Сукервиця, сукров(ат)иця—су- 
СуклятиЙ—проклятий. 
Сукман, -на п сукма(нй)на, 

-ни—суконний кафтан. 
Сукманнч, -ча—старостадрово- 
Сукнар,-ря—суконщпк. [рубов. 

| Сукнарня—суконная фабрика. 
Сукнарство—сукнодеггие. 
Сукня—1) платьв (ясенское); 2) 

суконная юбка. 
Су катати, -кочу — размивать, 

подмьівать. 
Су красити, -шу — разу красить. 
Сукристий—решптельаьій. 
Сукровиїде, -ща—место убяй- 

ства. 
Сукрутки,-ток—на нитках ссу¬ 

чи вшпеся места. 
1 Сукупний — совокушшй, сов- 

местиьій, нераздеяьний, об- 
щиЙ, цельвьій. 
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Сула, -лй—(рмбо) судак. 
Сулія, -лі!—бутмяь. 
Суло, -ла, ем. Навильник. 
Сум, -му —1) печаль, грусть;2і 

(риба) сом. 
Сумар, -ря—богач, толстосум 
Суме|і|ж, сумежіен)но, нар.- 

смежно, рядом. 
Суме(і|жниЙ—смежвмй. 
Сумета—больша»' сума. 
Сумир, -ру — мир, согласие^ 
мирние отношения С-ром 
жити—в мире, в согласип 
жить. 

Сумирний — смирний, кроткий. 
Сумирно, нар —мирно, тихо. 
Суяифяти, -ряю, сумириги, -рю 

—смирять, смирир». 
Сумісний—совцестньїй. 
Сумісник, -ка—еоучаставк. 
Сумісно, п&р. — вместе, сов- 
мество. 

Сумпи, -мио—делаться пеяиль- 
ним, груствим 

Сумішевояар.— смешано. 
Сумішка -смось. 
Сумливий—іо чєдоіу ) постоянно 
печалящийся, пасмурний, 
хмурий. 

Сумлінний—добросовестньїй. 
Сумлінно, нар.—добросовестио. 
Сумі л иння —совесть. 
Сумний — печальний, грустньїй, 
Суми із, -ву—сомнение. 
Сумніватися і в що)-сомцевать- 

ся в чем. 
Сумність, -пости, сумота, -ти 

—печаль, грусть. 
Сумно, мар,—печально, грустно. 
Сумовитий — 1) наводящпй 

грусть, унилий; 2) иасмур* 
ний, хмурий. 

Сумування—печаль, грусть. 
Сумувати, -мую — печалиться, 

гру сто ть. 
Сум’яття, -тя—суматохи. 

Сунець, -ніія—отрубок. кусок 
бревна. [шіка. 

Суниці, -ниць — (ягодьі) земля- 
Сунйчник, -ка — (раст.) земля¬ 

ни ка. 
Сунути, -ну—1) оди. в. от со¬ 

вати — сунуть; 2) мелленно 
двигаться, итти. 

Сунути, -ну—сразу посунуть, 
двинуть. 

Суньголов, пар.—стремглав. 
Супере(ч)ка—спор, несогласие. 

распря. На суперекй йти ко¬ 
му, 3 кий — делать проти н 
чьего-лйбо желания. 

Суперечати, -ся, -чу—спорить, 
противоречить, возражать. 

Суперечник, -ка—спортик 
Суперечність, -ности—свари и- 

вость. 
Супитися, -ллюся—хмуриться. 
Суплаття, -тя-1)одежда, бельс; 

2) домашняя рухлядь. 
Су плат, нар. — пластами, 

сплошь. 
Супліка—прошевие,челобитная. 
Суплікатор, -ра — просттедь. 
Суплікувати, -кую—просить. 
Супокій, -к6ю — спокойствие, 

□ОКОЙ. 

Супокійний — спокойїшй, 
СуіІУНИТИ, -НЮ — 1) стягивать 

суповь; 2) кого—бать рем- 
нем кого-либо. 

Супйня—супонь; 
Суйор, -ру — содротиялевие, 

ьражда. В с.—нааерекор* 
Супбра — подпорка. 
Суп6|е]рник, -ка — сопериик, 
противник. 

Супорік, -ку—спор, распря. 
Супочив[н)ок. -в|н|ку — отдих*. 
отдохновение, усиокоенне. 

Сулочнтн, -чину — отдохиуть 
Супровідник, -ка—про вожатий 
С упров ідь, -ди-сопроаоигден н е 
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Супроти(в), шар.—против. 
Супротивець, -вця—соаерннк, 

противник. 
Су противитися, -влюся— П сер¬ 
диться, вражцовать; 2) про- 
ти виться. [ший напроти в. 

Супротивний—противний, иду- 
Суттротйвність, -ности — враж- 
дебность, антагонпзм. 

Супротилежність, -ности—про- 
тивоооложность. 

Супру{я]га, -ги — спряжка (во- 
лов, лошадей) 

Супру[я]жник; -на, супрягач, 
-ча и супряжич, -ча—один 
на спрягающих своих волов. 

Супрутнн[і]й (вітер) — против¬ 
ний (ветер). 

Суреля, •лі — берцовая кость, 
трубчатая кость. Одкидав 
сурелі-протянул ноги, лежит 

Суржик, -ка — 1) сметанний 
зерновой хлеб, мука; 2) ме¬ 
тис, убдюдок. (труба. 

Сурмі, -МИ — (мушк. инстр.) 
Сурмач, -ча—трубач, горняст. 
Сурмити, -млю—трубить. 
Сурмовий — трубний, С-ва со¬ 

пілка—боевая труба. [жик 1. 
Суріпиця» суріпка, см. Сур- 
Сурядність—(фал.) сочцаение. 
Сусел, -сла—1) (одм.) суслок; 2) 

сорт баранок. 
Сусідитися, -джуся—соселить¬ 

ся, црисосежпваться. 
Сусік, -ка—закром. 
Сусіль, М4>жд.—тут-как-тут, 
Сусічннця—сениик В ОНіїне. 
Суспиця, см. Суржик 1* 
Суспіль, нар.—1)вместе, рядом; 

2) сплошь. 
Суспільний — 1) емежний; 2) 

обществвнеьііі. [ство. 
Суспільністьг -ности — обще- 
Сустанція —возмоясность, сред- 

ства. 

Суте мини — 1) сильно темний 
цочти черньгй; 2) непрогляд- 

Сутемрява - темнота. [вий 
Сутемрявий—темний. * 
Сутеніти, -НІС (еезл.)— 1) тем 

неть, смеркатьсн; 2) неясне 
видметься. 

Сутерени— подвал, подземелье 
Сутеренний, сутереновий—под* 

вальний. [2) обильиьій. 
Сутий — 1) сущий, вастоаіщій: 
Сутихти, -хну—стихать. 
Сутінок, -нка, сутінь, -ни — 

1) су мерк н, 2) полумрак, 
сумрак 

Сутісок, -ску — узкая, тесная 
улпца, тесний проход. 

Сутки, -тік — узкий ОрОХОД, 
промежуток, узкнн переулок. 

Суто,нар -1)совертенно,чисто, 
2) основательно, су те стаєнно 

Сутоз(0)л6тий—вз чистого зо¬ 
лота, чистопробний. 

Суточки, -чок — узкий проход, 
промежуток. [ству. 

Суттю, нар.—цосутя, посуше- 
С угу гу вати й — жестк о й. 
Сутужний—1) тянселий, труд¬ 

ний суровий; 2) с трудом 
добьіваемий, трудно достн- 
жимий; 3) затрудаптельньїй. 

Суту[я!жно, пар.—трудно, таисе- 
до, затрудшітельно. 

Сутьга—модний дождь и туман. 
Сухарня—сухарний завод. 
Сухітник, -ка — (о чсаов.) боль- 

пой чахоткой, чахоточньш. 
Сухі шати, -шаю — подешхать. 
Суховень, -вня—день без роси. 
Суховйла, -вил—трезубие вили. 
Суховій, -вія—сухой ветер. 
Сузу)вГтриця—сухая ветренная 

погода. 
Суходіл, -ділу и суходілля, 

-ля—1) земля, суша; 2) маз 
теиик. 

705 

СухОДІЛЬНИЙ —сухопутний 
Сухозлітка, сухозлітний — 1) 
позумент, галун, мншура; 
2) сусаяьаое а<изото; 3) ка¬ 
нитель 

Сухозлітн ий — 1) галунний, 
мишурниЙ; 2) сусальний 

Сухоліс, -су—(о лесе) сухостой 
Сухоліття, -тя — сухое, ведре- 

ное лето 
Сухомельщина—плата за помол. 
Сухіперки, нар — {о етирке 

оелья) без предварительаого 
намачиианон а бученья 

Сухорлявий—сухошавий 
Сухорлявість, -носій—сухоща- 

вость. 
Сухіта — ї) сухота, грусть, 

тоска^ 2) чоловек. иричпна* 
ющий кому-либо тоску, 3) 
(мн.) а) чахотка, 6) детскал 
бояеавь, вьіражающаяса ху¬ 
добо й ребенка 

Сухітник, -ка — чахоточний. 
Сухуватий —су ховати й 
Суціга, -ГИ (бранное}—1| цри- 

днра, 2) сборшик податей, 
3) крючкотвор 

Суцільний — 1) цельнмЙ; 2) 
сплошной; 3) совместнии. 
нераздельимй; 4) комоакт 
ний, плотний. 

Суч, -чи — 1) сучение нитки, 

2) дратва. 
Сучак, -ка—щепок 
Сучасний—современньїй 
Сучасник, -ка — совремеивик. 
Сучасність, -нести—современ- 
еость. 

Сучинник, -ка — кооффицвент 
Сучка — 1) ум от сука; 2) род 

игри, 3) часть ткацкої о стан* 
ка; 4) поплавок, буй, буек. 

Сучік, -чкі — 1) ум. от сук; 2) 
ручка сукального станка. 3) 
наЗзание маленького волані 

Суходільний —Схв5»« ти 

Суччя, -чя (соб.)—суЧьл. 
Суш, -шн — І) сушь, 2) суше 

деревья; 3) сухой валежнак, 
4) сухие сотм. 

Суш, -шу—сухой ветер 
Суша, -шї—І; суша; 2) сухое 
место. 3) сухая жаркая по* 
года. [сушка 

Сушірня —1^) воздушяал баня; 2) 
Сушба, -би—сушевие, сушка 
Сушениці, -ниць — сутение 
фрукти. 

Сушнця—сухолесье. 
Сушіння—сушка (процесе). 
Сушня,-ні-1) сушеяивфрукти 

2) сушильня; 3) сухое дерево, 
ветви; 4) аалежнпк; 6) сушка 
сушение. 

Сущість, -щости—естесгво. 
Суягна—беременнал овца. 
Суятити, -ячу (кого)—-беспоко- 

ить кого -ся—1) беспокоить- 
ся, суетиться, хлопотать, 2) 
изцураться, находиться в тя- 
желом положений, 

Суятнйй—{об обстодтельгпмах] 
плохой, затрудіштел ьньїй, 
стесяцтельний. 

Суятник, -ка—1) беспокоягцаЙ, 
затрудвягощий кого 2) бес- 
покоящийся, беспокойньїй. 

Сфастригувагн. -гую — зря- 
метать, сметаггь (скроенное 
платье). гми, бок. 

Схаб, -бу и -ба—мясо с ребра- 
Схаменутися, -нуся—опомнать- 

ся, одуматься 
Схапати, -лаю—ехпатнть. С. на 
живу нитку — ввекоро оцелать. 

Схарчовувяти, -човую,схарчува¬ 
ти,-чую—с'едать. с’есть 

Схвильований — взнолнованяий. 
Схибити, -блю—І) уклониться 

в сторону, лошатнуться; 2) 
промахнуться; 3) аеудаться, 
вийти неудачним. 



Схибнути —Схожість 7 «Сі 

Схиб1т]нути—1) пошатнуть; 2)! 
склонить, накловить, 3) кач- ! 
вуть, С. слбвом — в© одер¬ 
жать слова. 

Схизма—1)раскол, єресь, 2) на¬ 
звані!© иноверцев у католиков. і 

Схизмат, -та, схизматик, -ка — 
раскольшік, єретик, иноверец 
V католиков. 

Схили[я|стий, СХИЛЬНИСТИЙ—ца- 

клоннмй. 
Схили(я]СТО, нар.—ваклонно 
Схилком, нар.— наклоізясь 
Схилок» -лку — наклои, скло* 
Схиляти, -ляю, СХИЛИТИ, -лю 

— 1) кого до чого—скловаті., 
склонить кого к чему: 2) на 
клонять, наклонпть. 

Схильний—]) покатьш, склон- 
ньііі; 2» склонньїй, иредраг- 
положенньїй. 

Схильність, -ПОСТИ — 1) склон 
ность, наклонность; 2) пред* 
рас □ о л оже ниє (во р ч и вьі й 

Схильчивий—аокладистьій, сго- 
Схиститися, -щуся — наловчить¬ 

ся, ухитриться. | ваться 
Схищатися, -щаюся — укрьі 
Схід, р. сходу—1) иосход. всход. 

2) восток. На с. сбния— на 
восток Н) (лік.) схбди — а) сту- 
прньки неподнижной лест- | 
ипци; б) вся неподвижнил 
лествица С. душі — отход. 
смерть. На схбді —а) на по¬ 
сте ке; б) ва всходе 

Східень, -дня—восток, восточ- 
ниіі край неба 

Східець, -дця—ступенькм (не- 
подвлжной лествици); (лн і 
східці — а) ступеньки непо- 
движной ЛЄСТВИЦІІІ; б) непо- 
движная лестннца 

Східни[і]й — 1 ) іюсточньііі, 2) 

сходвьііі. Східна ціна—сход¬ 
или це на 

Східця, -ці—ступенька 
Східчастий —ступеньчатьш 
Схіснувати, -ную —воспользо- 

наться. [виє 
Схлипування, -ьня—вехдиаива- 
Схлилувати, -пую, схлипнути, 

-пну — всхлипьівать, -пвуть 
Схдюпувати, -пую, схлюпнути, 

-пну рас плескать, сплеснуть, 
БС плеснуть. 

Схнути, ехну —сохнуть 
СХоВ(ОК), -В(К)У — спряі. Хра- 

нение До схову — «а хране- 
иие. На, у схіві—нахраневни 

Схова, схбванка — тайник, со* 
храиное место На схован¬ 
ку— в» храневи© До схован¬ 
ки—в сохранно© место. 

Схованець, -нця—спрятаБіпий- 
ся, укрившийся Оеглец 

Сховання, -ння — сбережеіше 
Сховати, -ваю—іі спрятать; 2} 
похоронить, схоронить 

Схбвач, -ча — прянущий, беру- 
шиб на хранение что-либо 

Схбвище, -ша — хранилтце, 
убежи ще. 

СхЛди, -дів — 1) яестница; 2) 
ступеньки; 3) крьільцо со сту¬ 
пенями І ниє. 

Схблини, -ДИН—ОХодка, собра- 
Схбдистий - покатистьій. 
Схбдити, -джу — 1) ВОСХОДІІТЬ, 

«сходить; 2) сходить, спу¬ 
скаться; 3) походить, нсте- 
кать; 4) подходить; 6) ухо¬ 
дить, відходить, истрачи- 
ваться, -ся —і) сходиться; 2> 
сходиться, еоединяться; 3) 
грани ч іггь. 

Сходити, -джу—І) сходить ку- 
іф-в.; 2) пройти, исходить; 
3) износить что. 

Схожий—похожпй. 
Схожість, -ЖОСТИ —1) СХОДСТВО; 

2) нсхожесть. 
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Схолодити, -джу—ох ладить. 
Схолонути, -ну — похолодеть 
Схоплювати, -плюю» схопити, 

-плю—схватьівать, схватить; 
-СЯ — 1) схватьіваться, схва- 
титься; 2) вскакивать, бистро 
полаяться. На кбника схо¬ 
пився—вскочил на коня Схо¬ 
пилась буря поднялась буря. 

Схотінка—желание. 
Схотіти, схочу—захотеть. 
Схрестити, -щу, -стиш—скре- 

стить. 
Схрякатися, -каюся-1> отхар- 

каться; 2) когб — набавиться 
от кого 

Схудлий— исхудальїй [худать і 
Схуднути, -дну—похудеть, ис- 
Схудобнгги, -НІЮ — обеднеть, 

потерять домашний скот. 
Сц[с1ати, сц[с|у— сосагь. 
Сцибати, -баю — спршгивать. 

соскаки вить 
Сціплювати, -люю, сціпити, 

-ПЛЮ — СПЛЮЩИВИТЬ, СПЛЮС- ; 

вуть. Зуби СЦІПИТИ — а) за- 
моляать, смолкнуть; в) стис¬ 
нуть зубьї. 

Счіллювати» -люю, ечепити, 
-ллю—сцеплять, сцепить. 

Сюд, сюда, сюдбю, мор.—сюда 
І'юрок, -рка, сюркалка — сви¬ 
сток, евп сту лька. 

Сюрчання — 1) журчание; 2) 
стрекотааие; 3) свист. 

Сюрчати, -чу — 1) журчать; 2) 
стрекотать; 3) свистеть. 

Ся, мест. — 1) ж. р. от сей; 2) 
ся, своя. Як ся маєш — как 
поживаешь. 

Сябер, -бра, сябро, -ра — 1) 
у часто як земельного владо* 

• ния; 2) компавьон в торго- 
вом предприятип. 

Сябринний—артельньїй, товари- 
шеский, общивньїй. 

Снбруватн, -брую — 1) водить 
компаоию; 2) бьіть компаньо- 
пом в доле. 

Сявкати, -каю, сявкотіти, -ко¬ 
чу—(о гусях) гоготать. 

Сягати, -гаю, сягнути, -гну— 
достигать, достичь, касаться, 
простпраться, доставать, до¬ 
стать. Як здорово сягає — 
как бьіетро идет. Сягає но¬ 
гами—широко ступает. Сяг¬ 
нути кудись—двинуть куда. 

Сягнистий—делающий большие 
шаги. 

Сиговйна — сажвпньїв дрова. 
Сядовйти, -влю—садить, уса- 
жи вать „ 

Сяє[Й ]во—сиянпе. 
Сяйний—сп лютий. 
Сяйнути, -ну —засвять, Сяєвом 

сяйнути — снянием засяять. 
Сяк . нар. - атак. 
Сякання—сморкание. 

І Сякати, -каю—сморкатЕ 
Сякий — атаки іі. 
Сяк-так, нар.—кое как. 
Ся(я)ння—сиянво. 
Ся(я)ти, сяю — сяять* Зірки 

сяють—звездьі блещут, 
Сьогобіцький, сьогобі[6]чний — 

расположенньїй, находящя йся 
по зту сторону реки. 

Ськати, -каю и -ся—иекать на- 
сеномьіх (в толове, в волосах, 
в шерсти). 

Сьогорічний—летошньїй, отого 
года. 

Сьогочасний — современньїй, 
Сьомак, -Ка —1) семилетка; 2> 
монета в 7 коп. ассигна- 
циями или в 2 коп.серебром, 
семитка. 

Сьомака, -ки — сомерка. 
Сьбрбати, -баю, сьорбнути» 

►ну — хлебать, хлебнуть. 
Сьорббнути — спльао хлебнуть. 



Та—їак* (ій 

Т 
Та, сз.—і) я, да [Батько та 
иатн). 2) но, да. Полетіла б 
я до тебе, та крилець не -маю. 
Та де—да нет, да куда (там). 
Та ж — да ведь, да ведь же. 

Табак, -ку—табак 
Табака —• 1) нюхательньш та¬ 
бак; 2)пьіль, порошок. Т-кою 
обсів—покрьілся пьілью. 

Табакерка, табатирка, -ки—та¬ 
бакерка [вперед. 

Табанити, -ню—трести кормою 
ТабачковиЙ—(о ивете) табачпьгіі. 
Табачник—І) нгохдющий та 

бак, 2) табаковод; 3) прода- 
вец табаку: 4) работвик та- 
бачной фабрики, 

Табачниця, -ці — 1) жеюцина, 
тиохагощая табак; 2) продав¬ 
щиця табаку, 3) работнвпд 
табачноЙ фабрики; 4) коробка 
для табаку, иорттабак 

Таблиця, -ці—1) дощечка, таб- 
ница; 2) класовая доска, Сі) 
ви весна, доска с надппсью. 
Т* мнбження—таблице умно¬ 
ження. -[2) обоз, табор. 

Табо[і]р, -бору—1) стан, лагері.; 
Таборитися* -рюся — распола* 

гаться лагерем, станом. 
Таборище, -ща—место прежае- 

го табора, стоянки, лагеря. 
Таборовий—лагервьш. 
Табун, -на—1) табун; 2) стан, 

стадо; 3) орда; 4) полоса 
ливші. 

Табун ник, -ка—табу шци к. 
Табурка, -ки«—верх» тележньїії, 
будка, волочок. 

Тавлетка, -ки—аспидная доска. 
Тавлинка—табакерка. 
Тавро» ~ра—клеймо, метка. Га¬ 

небне Т.— позорная печать. 

Таврований — мочений, «ста- 
меньїй. 

Іавровиця, -ці — компостер 
Тавровнйк, -ка—клеймильщвк 
Таврування» -ння — клеименве 
Таємний—тайиий, секретний 
Таємниця» -ці — 1) секретвом 
место; 2) тайна. 

Таємничий — тапнствепнмй 
Таємничість — таинственвость. 
Таємність — тайна, секрет 
Таємно» кар.—тайно. 
ГаЄМНОЩІ» -ЩІв— тайньїе дела 
Таїти, тан>, -ЇШ—таїїть, скри¬ 

пать; -ся —1) скриваться; 2) 
З чим-не обиаруживать(Ч\вго) 

ТаЙКОМа» нар.—тайком, тайно, 
скрьітно. 

Тайник» -ка—І) тайник, секрет¬ 
но© место; 2) тайньш проход 

Гайстра - сумка, котом ка. 
Так» нар,- І) так, таким образом 
Так саме, так само—точн^ 
так, так точно А чом не так— 
а почему и нет. Так-СЯК— 
кое-как. Таки-так — вот так. 
Так-таки—дейстіштельно. Так 
доетбту — так точно. 2) без 
атого, без тоіт), 3) да, так; 4 ) 
так, без причини, без 4ели, 
без дела, напрасно. За так 
грбшей—даром, безденежво, 
безьозмездно. Так-ЯК — почти 
Гак, чи так—так ило атак 
в той яли иной стеленн. 

Так, сз —то. 
Такання— даканье, 
Такелецький—вот такой боль- 
шуїцпй. 

Т^кеньКи, такечки, нар. — ум. 

от так* 
Таки» сз.— 1) таки; 2) все-такп, 

при всем том; 3) именно, ж» 

Такий—і аишоваикя 
7«іЯ 

Гакий,-ка,-ке, ш*ст -такой. Ся- 
кий-такий, який-такйй—ков' 
какой, какой-нибудь. Такбго 
— столько, так мвого. А там 
такбго налетіло птиці — так 
много оалетело птпц. 

Такісінький—такохоньки іі 
Такі, пар -1)сл*. Так; 2)йко-та- 

ко—кое-как; 3) стольно. 1а- 
ко-б— вот астолько. 

ТаКОЖ» кар.—также. 
Тікось, кар, — так. Якось-та- 

КОсь буде—как-вибудь будет 
Такса—такса. 
Таксація,-ЦІЇ—таксацпя. 
Таксувати, -сую — оценивать 
Тактовний—тактичний; 
Тал» -лу—проталина. Талом та- 

чувати—-охать саньми по про- 
таявшему снегу. 

Талабан ити, - н ю ~ бо я тать вз до р. 
Талан» -ну—1)судьба, счастье; 

2) талант, даровааие; 3) сбе- 
режоние, пмущество. [ливий. 

Таланйстий—счастяїівьій, удач- 
Таланити, -нйть (безл.) — уда¬ 

ваться, везти. Йому потала¬ 
нило—ему повезло. 

Талановитий—даровитьій, спо- 
собньїй, талавтливий. 

Талант, -ту—талант, даровааие. 
Талап, межд.—1) бух; 2) шлеп! 
Талапати—1) плескать, бултьг- 

хать; -СЯ—плескаться в гря- 
ви, возиться с прязной работой. 

Талапнути—ударить, тресауть. 
Тілий-оттаявший, растаявший. 
Талина — растаявший санний 
Талій, -лІя—таянио- [путь, 
Талір, см. Таріль. 
Талірка, гм. Тарілка* 
Таловина, -ни — проталина, аод- 
таявший снег- 

Таловірка—род оельдя. 
Талувати—1) топтать; 2) с.н. 
Нехтувати. 

Укр.-Кооь слав*. А. Йі*м»вський-** 

Таляпалка — замарашка. пач¬ 
ку нья, неряха. 

Талипало, -ла--пачкун, неряха. 
Таляпанина, -ви—пачкотня. 
Таля п ущи Й—неряшля ви й. 
Таляр» -ра—талер. 
Гальба—плот сплавного дерева. 
Там, нар.—1> там;. 2) туда; 3) 
тогда, в гаком случае; 4) 
например. 

Тама, -ми—запруда, дамба. 
Там6ур6к»-рка~ручаме пяльци. 
Таменька, таменьки» тамечка— 

ум. от там. 
Танеш ній .тамтейший, тамтеш* 

НИЙ—тамошкпй. 
Таиний—клейменний. 
Тамтбй, -та, .те, мест — тот. 
Тамтудй, тамтудбю, нар.—туда. 
Тамування — остановка, задер- 
жание течения. 

Тамувати—1) (о крот) оставав- 
ливать, удерживать; 2) при-, 
останавливать.. [хлам. 

Тапднта 1) толку чка; 2) старье, 
ТандйтниЙ—І) продаваемиЙ на 

толкучке; 2) старий^ поно- 
шевний. 

Тандитннк, -ка — ветошвик» 
старьевщик; -ЦЯ—ветошвица, 
старьевпщда. 

Танець, -нцю, танець, -вця^ 
танец. Кривий т. — род ло¬ 
ро вода. 

Танечниця, -ці—тавцорка. 
; Таністра (іад.)—ранед. 
Танок, -нка — 1) тавеа; *-) хоро¬ 

вод. Т. вести, водити—вести 
Танути, -ну—таять, [хоровод. 
Танцівка—танпул ька 

і Тпмцівннк, -ка—танцор. [стер, 
Танцмейстер, -стра — танцмей- 
Ганцювальвий —танцовалькьій 
Танцювання—танцование, тан- 

■ ци. Почалося т, — начались 
пшди. 
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Танцювати, -цюю, -сш—танцо* 

вать 
Ганцюра, -ри — танцор, тав- 
цорка (п, о вать. 

Танцюристий — любаїдип тая 
Танцюристка, -ки-'Танцовщпца. 
Тань, -ни — продасть. У т, 

пі ш, стати-продасть, почез¬ 
нуть (о леньгах, богатстве) 

Тапчан, -на—досчатьш диван. 
Тапчанник—мастер, делающиії 

тапчани. 
Тараоан, -на—барабан. 
Тарабанити—1) барабанить, 2) 
жу лежать. Всі вуха протара¬ 
банив—все уши происужжал. 

7арагунитнся-двпгаться,лезть, 
переть массого Так І тарагу- 
няться—так и орутся, лезут. 

Тарадайка—плохенькая бричка. 
Таракуца, таракуцка — карли¬ 

ковая тиква 
Тар&н, -на—1; таран; 2) цолб~ 

ня на маслобоЙне; 3) пест ь 
сукновальне; 4) см. Тараня; 
5) оспина, след'ОСПЬІ, 

Таранкуватий - рябой, со сяе- 
дами осгіьі. 

Тараніля, -лі - тарантул. 
Таранчитв» -чу, -чиш—теряать. 
Тараня, -ні—(рмбд) тарань 
Тарапата—1) род игрьі в мяч, 

2) хдопотьі, беепокоіїство. 
Тарапать, -ти — оороховвпца, 

патронташ. [тоха 
Тарарам, -му—сматеяие, сума- 
Тарарах, чежд. — вьіражающее 

продолжительний грохот. 
Тарраахнутн—бабахнуть. Тара* 

рахнув в ухо—тресвул в ухо. 
Таріс, -су—фашванпк. [нпка 
Тарасйна — жердь из фашин 
Тараскавка, см. Тарахкавка, 
ТараеЛвий—фашинний. 
Терасувати ,-сую—мостить до- 

оогу фаши нннком. 

Тарахкавка, тарахкалка — тре- 
гцетка, колотило, [пустомеля. 

Тарахкало—1) погремушка; 2} 
Тарахкання — стук, стукотня. 
Тар&хкати — стучать, ударять, 

грохотагь (чать, грохотать. 
Тарахкотав |тн, -чу, -тиш—сту* 
Гарахкотціка— плохая оовозка 
Тарахнути — і) стукнуть, Оро¬ 
сить с шумом на землю; 2} 
ударить 

Тарахтатн—грохотать. 
Тарган, -на —1) таракан; 2) аол 

дммчатой масти. 
Тарганина—дергание. тасканеє. 
Тарганнти—тащить, тяну гь; 

—тащиться. 
Таргання—дергание, таекаеие. 
Тарй[я]тися, -ряю|ю]ся — пач- 

каться. валяться в грязи. 
Тарілка —тарелка. 
Тарілковий—тарелочньїй. 
Таріль, -реля —блюдо, тарелка. 
Таркан, -на, см. Тарган. 
Гарканистнй —ееодноцветний^ 
пестрьій. 

Тарниця,-ці~деревянное седло. 
Тарпан, -на—дикий конь. 
Тарсувати, -сую -— тормошить. 
Тартак, -ка—лесопильпя. 
Тасканина — перетаскпвание, 

возня при перетаскивании 
Таскати — таскать, тянутьг 

волочить; -ся — волочиться, 
шляться. 

Тасувати—і) тащить; 2) коло¬ 
тить; 3) карти —делать карти 

Тасьма, -ми—тесьма. 
Татар, -ра, татарин, -на—та- 
Татарва {соб.)—татари [тарнн 
Татарка — І) татарка; 2) пше- 

ница арнаутка; 3) сорт ди- 
^ни; 4) смушковая шапка с 
с'уженішм плисовим верхом. 

ТатаруватиЙ—похожий на та¬ 
тарина 
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Татарча, -чати—татарченок. 
Татарчин, -на, -не— татаркин 
Татарчук, -кі—1) татарчеаок, 

2) татарскнЙ потомок. 
Татарщина—І) татарщина, та¬ 

тар. обьіч&п; 2) татар земля. 
Татів, -това, -ве—отцовский 
Т-та хата-—тюрьма. 

Татків, -нова, -ве—батюшкин, 
Тато, -та—отец. (отцов 
Тахва, -хви — артель рибаков 
Тахля, -лі—1) оконное стек.ю: 

2) гафель, 3) плита 
Таця [а), -ці| и|—поднос. 
Тачати, -чаю—1) катать (бельеь 

2) тачать. Гарячку т.—лихо- 
радо я но спешпть. 

ТачіВКЯ — качалка. 
Та чи ар, -ря^—точечнпк, 
Таш, -шу и таша, -ші—1) ба¬ 

лаган, палатка, 2)брезент, 3) 
цубличньш скандал. 

Ташка (іал.)—кожаная г дорож- 
ная сумка. (парусиной. 

Ташний -—(о повозне) покритий 
Ташувати—приводить в поря¬ 
док, раскладивать; -СЯ—рас" 
полататься, рас клади вать СЯ- 

Твань, -НИ — вязкаа, густая 
грязь в реке, болоте 

Твар, -ри— І) тварь, твореаие, 
2-) жіівотное; 3) лпцо. 

Тварина — ж ивотиое [ство. 
Тваринництво — животновод- 
Тверджа—твердь, твердмвл. 
Твердження—утверждевие, по- 

ложеиие. 
Твердий—І) твердий; 2) креп- 

кий; 3) суровий, жестоквй. 
Т. на голову—тяжелодум. 

Твердиня—твердиня, оплот. 
Твердити,. -джу, -ДИШ-1) де¬ 

лать крвпким, укреплвть; і!) 
утверждать, повторять. А Він 
мені одні твердить—а он мне 

і все ю же. 

татарча -Тевкало 

ТвердісінькиЙ — т вердехонек 
Твердість — Іітвердость, 2) кре- 

пость. 
Твердішати—твердеть [леть. 
Тверднути — твердеть, затвер- 
Твердо, »ар. — И твердо; 2} 

крепко Спав т.- крепко спад. 
Твердіга—І) твердость; 2) кре- 

пость; 3) усгойчпвость. 
Твердошкурий — толстокожий 
Твердощі, -щів—твердив тела. 
Твердючий— очень твердий. 
Тверезий—трезвиїі По-тверезу 

- ц трезвом виде (лять 
Тверезити, -жу, -ЗИШ—ОТрезв- 

ТверезкІнькиЙ—трезвехонек 
Т верезість—трезвость. 
Тверезішати — протрезвляться 
Тіинчик—жакет (мужекой). 
ТВІЙ, твоя, твоє, мест.—твой, 

і воа, твоє. 
Твір, р твбру — 1) творевпе. 

І произведевпе,сочпвение (ли- 
тературное, художественвое); 
2) творевпе, создание. 

Творбі—1) обризование; 2) фор« 
мирование. 

Творець, -рця—таореч 
Твбри, -рів—пропзведения. со- 

1 чинення ВибірТ*рів — избран- 
жле сочивеняя. 

Творитель, см. Творець- 
Творйти — 1) творять, делать, 
производять, создавать; 2^ 
со ч и нять; -ся — 1) долаться* 
цроисходить; ‘3) на ЩО 
мешаться во что. 

Творіння —1) с.«. Твір 2; 2) сод- 
ТебрЧИЙ—творческиЙ [дававие. 
Твбрчість — 1) творчество; 2) 

творческая сила. 
Те, мест.—ер. р. от той. 
Те -те -те, межд.— ви ража юще© 

удоводьствяв к удивденяе* 
Теат(е)р, -тру-театр. 
Тевкало, -Да—обжора, жадива. 
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Тескатіі У -к^ю—ость с жадно- ' 
СТі,;і\ яапкАть 

Теє. чести.— і)г.«. Той. 2) (нар.) 
того А гін т.—а он и гого. 
Тес-го, як йогб—того, атого, 
как бвіпь, его. 

Теж, нар.—также, тоже 
Тежик—горшок, вазон. 
Теза—тезис, 
ТсзкО і -на—тезка. : 
Тека—портфель. ; 
Теккява—течь. 
Текстильник—то кет и л ь іди ь\ І 
Текти, течу, -чеш,-чуть— -течь, 

-ся—литься 
Тектура. -ри—картон 
Текучий—текущий жид кий 
Ге кучка-—нефть [систьій 
Телеватий—І) телпетміі. 2) мл 
Телеграфичний - телеграфний. 
Телеграфувати, -фую—телегра- 
фироаать. [реяь 

Теленка, -ки—пастуЛЗЬЯ СВИ- ; 

зелень, межд.—динь. А ш т*— , 
нп звука. 

Теленькання, -нкя—звук коло ! 
кольчика, бу6енчнка;тиканьо І 

Теленькати—1; (а холокольчикг) І 
звенеть: 2) {о часси.) тикать. 
*$) (о сердце) биться. 

Телеп, межд.—виражающее уо 
мевт паденля. 

і елепало—неповоротл и ви й. 
Телепати-1) шлепать, медлевно 

итти; 2) жадно єсть; -ся — 
тащиться. 

і елепень, -пня—1) качающийся, 
болтаюшийся предмет, 2)Гко* 
локольньїй язьік, 3} оболтус. | 

Телепнути —трахнуть, ударить 
Тсіесуватися — соваться, бро- | 

саться из сторони в сторону 
Теле фоновий—телефон вий , 
Телефонувати—телефон провать. 
Телити—отелять;-сд-телиться. 
і еяиця—телка. 

Телігр 1) телега; 2) деревам* 
нив греугольник йод плугом 

Гелій, -ДІЯ— сибирская язва. 
Гелікання—аилякавье (чаться 

І Гелімбатнся — болтаться. »са- 
Геліпайло- І) впсяіций, кача¬ 
ющийся (предмет); 2) дармо- 
ед% чавила. 

Геліпатн--качать болтать, -ся- 
і) болтаться. качаться;2>та- 
щиться, ИТТИ. 

Ісля, «ЛНТИ - геленок 
ї слятник, -ка- -1) аастух те¬ 
лят. 2) хлев для телят, 

їельбух, -ха - [наще ио ми. ч. 
іельбухИ; — внутревностя 
брюшной полостц 

Тельмом, нар — очень скоро, 
очень бьіетро, поспедшо. 

ГеменниЙ*-очень темний Тьма 
т-нна—тьма тьмущая. 

Темзуй. -зуя- -порошок ЙЗ че¬ 
мериці,) 

Темлювати—Оросать, швирять. 
Темляк^ -ка - поводь# (уздечки) 

с наконечником 
Темна в вьіраж. Віл т. до т*_с 
рассвета до вечора. 

Темний-* !; темний; 2) слвпой. 
Т- Иа письмо—неграмотииіі. 
3) невежественнцй; |) аеяс 
вий. вепоаятньш 

Гемник» -ка—омшавник, зим¬ 
неє помещение для ульев, 

Темнина—темнота. (тать 
Темнити.-ню - затемнять, омра- 
ТемничниЙ— 1) тюремний: 2) 

сторож ари темнице тюрьме 
Темнісінький - -темнехояький. 
Темність — і) темнота, неяс- 

ность, 2) слепота: 3) неве- 
жество, неведение 

| Гем^пти. -нію—1) темнеть, ста¬ 
новиться темним. 2) едец* 

! е-Уть; 3) (безл„\ темееть,.в^ 
чероть. смеркатьса 
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Темнішати—тем неть, долаться 
темнеє. 

Темнобкий — І) червоглазїлй, 
2) слепой. 

Темнбта— 1) тьма, потемки; 2) 
невежество; 3) (соб.) темньїе. 
непросвещевние люди. 

Темнощі, -щів—тьма, темнота, 
Темня—темень, мрак. [мрак. 
Темперування — очнниваниє 

перьев. [каранааши. 
Темперувати—очи кивать перья. 
Темрява—мрак, темнота, тьма. 

Т ьма-темрява—бесчпсленное 
множество (сумрачний. 

Темрявий—темний, пасмурпиі) 
Тем’яжитн—угнетать, держать 
долго в принуждении. 

Тенг(д)ерйая» -ці — кукуруза 
Г ендітний— нежн 14 й. 
Тенета, -нет — тенета, сеть 

ОХОТВИЧЬЯ. 

Тенетник —теветчик. 
Тепер, тепера, нар.—тесерь 
Теперішній—2) ньінешнин, те- 

перешний; 2) настоянійй (о 
времениК современний. 

Теплнна—1) проталина; 2) те- 
плинь, жара. 

Теплиня, см. Теплінь. 
Теплиця—1) оранжерея. 2) гм 
Теплнна 3) саі. Вирій. 

Теплйчина—1) тепліле страньг; 
2) теплий источник. 

Теплінь, -лини и -ли і—тепло, 
теплота 

Теплішати, -шаю—становиться 
теплеє, теплеть. 

Теплі—1) тепло, теплота; 2) 
теплое время года Затепла — 
в теплое время. [метр. 

Тепломір,-ра—тепломер, термо- 
Теплощі, -щів—1) теплие тела: 

2) тела, аадерживающие те¬ 
плоту. (вать (на себя). 

Тербнчнтн — наияливать, ааде- 

Тербук, -ка — іртбол.) сеть мет- 
ком на палке. 

Теребити, блю, -биш — 1) ЧИ¬ 
СТИТЬ. очищать от толу хіт, 
шелушпть (кукурузу, горох); 
2) очищать поле от кустар» 
нпков, деревьев; 3) всажи- 
вать; 4) єсть усердво; 5) 
твердить, говорить постоян- 
но; в) тащить, волочить, 

Теребівля, -лі — место, очиріен* 
ноє от зарослей 

Теребій, -бія—едок. едун 
Геребка—подвесной мошок для 

корма лошали. 
Геребки, -ків — шесторвнкн. 
Ге ревені, -нів —болтовая, рос- 
казня, балагурство. Т. прави¬ 
ти — заводить болтовню 

Терези, -ЗІВ —ВССІ4. 

Герембк,-мка— і) ум. от терем; 
2) пгрушечньш домик, 3) ве¬ 
но к пз иекусствеа. цветов 

Терен, -рну—!) терн (раст п 
ягоди); 2) терновннк. 

Терен, -рену — терряТорня. 
Теркотіти, *чу, -ТИШ—1) посту¬ 

ки вать, стучать; 2)(о птчиах) 
болтать, щебетать, чприкать. 

Те[и]рликання - пиликанье. 
Терликати — пкликать, плохо 

играть (на струн, инстр,). 
Терл [н |иця, -ці—тре палка (для 

очищення льва, пеньки от 
костри ки). 

Терли — 1) место, где риба 
оплодотсоряетея; 2) ток. 

Термін, -ну — 1) ерок, предел, 
опредоленное время; 2) тер¬ 
ми в; 3) слово. 

Термінатор (кіл.) — ооучающий 
мастерству. 

Термінбвий —ерочнмй. 
Термінування, -ня (під.)—вре¬ 
мя, проведенное в обучевгии 
ремеслу. 



Термінувати—Тиждень 

Терміну вати {гал.} — ц рожа вать 
условленвое оремя в обуче- 
нии мастерству. 

Терміття — костри на, тверділе 
части неньки и льна 

Термосити, -шу, -ейш—рвать, 
дергать. тормошить. 

Терник *ка—тервовннк. 
Тернина—терновий куст. 
Терн івка — терновка, наливка 

из терна 
Терно- ягода терва. [нуть. 
Тернути, -ну --иотереть, черк 
Терня, -НЯ — і) игліл терва; 

2) герв. # 
Терняк -ка—І) горновий куст; 

2) (пт.) сорокопуд. 
Тероризувати, -тую - террори- 
зпровать 

Терористичний — террористи- 
ческип. 

Терпентина--терпентин. 
Терпець, -ццю—терпение 
Терпіння, *ння—11 герпенпе;2) 

страдание. 
Терпти. •плкк -пиш -плять- 

1) що гериеть, переносить. 
2) на що - страдать болеть 

Терпкий -терпкий. [чем. 
Терплий — отерпнувший, оне- 
мевший. 

Терплячий, терпЯЯЧИИЙ — тер 
Терплячка—терїіеиие.[пеливьій. 
Терпнути — коченеть, терпнуть. 
Терпуг, -га- напилок. [вать. 
Терсувати— дробить, размалм- 
Терти. тру, греш — 1) тереть, 
молоть; 2) тереть, потирать. 
Тре собі руки — руки поти- 
рает. 3} утаптивать, егл вжи¬ 
вать Дні терти — прозябать. 
Т. підлогу—мить оол. -ся— 
1) гереться; 2) тереться, по 
етоянио бить где; 3) (о рибах) 
метать іікру. 

Гертидя—доска (кухонная) 
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Тертичник, -ка-пильщик дос о к. 
Тертка—терка. 
Тертус (шл.)—шум, тревога. 
Тертя, -тя—треняе. 
Терх, -ха — 1) ВЬЮК на верХО; 

вон лошади; 2) мера жид- 
кости. 

Терхати —грузить* укладьідать. 
Терція, -ції — 6-ая большая 

струна бандури или кобзід. 
Терятн — 1) терать, утрачивать, 

расхододать; 2) портять. 
Тес, -су — тес, тесина, тесан- 

ная доска. 
Тесан, -на—обтесанноебревно* 
Гссельський,— плотничий. 
Тесівнииі, -иць—гладкие скали. 
Тесла, -лй—ледокопьний лом^ 
Теслиця- 1) резеа длявирези- 
ванпя деревляних ложе*; 2) 
плотиицкпіт топор. 

Тесло- -плотничпй топор. 
Теслювати, -люю -плотви чать. 
Тесля, -лі—І) плотвик; 
Теслиця. 

Гесляр. -ра -плотник 
Теслярський “-плотничий. 
Тестамент, -ту — духовпое за- 

вещание. 
Гетера, -ри—тетерев (самец. 
Гетервак, тетерук,-ка-тетерев 
Тетериця, тетеручка — самка. 
тетерева. 

Тетеря, -ряти—^птенец тетерки. 
Теч, -чи—1) течь; 2) жидкость. 
Течаг -чі—течение, течь. 
Течиво, -ва—жидкость. 
Течій, -чія—ручеи. (ток. 
Течія, -чі!—1) течение; 2)про- 
Тибель, -бля — деревяввьій 

гвоздь, сколотень, нагель. 
Тиждень, -жия *— неделя, сед- 
шіца. Вербний т. — вербная 
неделя. Білий т.— страствач 
неделя. Червбний т. -октябрь- 
ские революц. празденства 

і і .> і яж не ЗЦГ ^ТИХІСТЬ 

Тижневий — недедьний, 2і 
ежеведельний. 

Тижневик, -ка—еженедельник. 
Тикання — 1) втмканпв, тика-' 

нпе; 2) кому—тикание, обра- 
щение на „тн(1. 

Тикати, -каш и *чу. -сш » чеш 
—її гикать, втикать; 2) да¬ 
вать. покази вать; о) гово¬ 
рить „ти“; -ся— 1) вверти- і 
вать ся, соваться; 2) ДО чого, 
ЧОГО —ОТНОСИТЬСЯ к чему, ка* 

саться чего. Це сюди не ти- 
четься — ато сюда не отно* 
ситса. [води, і 

Тиква — кувшпн, куоишка для 
Тнкоріти—тикать. 
Тил, -лу — тил, задняя часть* 

сторона. 
Тялок, -яка, тилбчок. -чка—і) 

ум. от Т ИЛ; 2) задник (вобуви). 
Тим — 1) мест. тпвор. над. от 

той. Тим ч4сом—между тем, І 
тем временем, 2) (сз.) потому, 
оттого. Т.-ТО й—потому-то и. 

Тимчасовий—временний. і 
Тин, -ну> мн. тини—плетень 
Тинджала, -джал, см. Війн. 
Т(р)инди-рйнди, меЖ(). — вира¬ 
жаю щее пустую болтовню* 

Тинина—кол нз плеувя, 
Тинити, -нко, -ниці—огоражн- 

вать плетнем. 
Ткнутися, -нуся, -нешся—1) на- 

клонпться. 2) (преимущ. безл.) 
сл учиться. [шататься. 

Тинятися, -няюся — слонягься, 
Тин(Ь)К, -ку—штукатурка 
Тинькар, -ря — штунатурщик. 
Тинькувати —штукатурить. 
Тип, -пу—1) -тпп; 2) пздавве. 
Першим типом - первим пзда- 
ппем 3) рос#, -па — тнпчик, 
полупочтенная личность. 

Тирикання — 1) шіликанье на 
скрппке; 2) игра на вальне. 

Тирити, *рю, риш —1) совать 
«сучать, 21 волочить, тащить 

; ТиркаВНй—растрепанний. 
Тирло, -ла — І) место отдьіха 

для скота; 2) загон для скота 
(защнщенний); 3) логовище, 
притон зверя: 4) ток (ме¬ 
сто тонований птиц); 5) см. 
Терло. 

Тирлу вати ся—остааавл н вать ся 
со стадом для отдиха. 

Тирса — 1) дреиесние оиилки; 
2) ковиль. 

Тирхатий — її іо дереве) рас- 
кидистий; 2) растормошен* 
ний, небрежньїй. 

Тирчак, -ка—торчащиіі стебель. 
Тис, -су—тпсс (дерево). 
Тнсйна, -ни—тисеоьое дерево. 
Тиск, -ку—І) давка, давление; 

2 і іолпа, мвожество. 
Тискавйця — кровавий понос. 
Тискання—давление, ежиманне. 
Тискати—сдавливать, ежимать, 

стиски вать; -СЯ—ле^ть. про¬ 
тне нищіться. 

Тиски ява—теснота, давка 
Тискомір* -ру—манометр. 
Тиснення^- давление 

!, Тиснути—1) жать, прижимать, 
давить; 2) втискпвать, гги- 
хать; 3) тесаить, 4) угнетать. 
притеснать: -ся — тесниться, 
толпиться, жаться. 

Тисяча,-чі —тисяча, [пзтисячи. 
і Тисячний—1) тисячний; 2)один 
Тйтар, -ря — церковний ста¬ 

роста, ктитор. 
Титульний—1) прописной.Т-ві 

букви—канитель (типогр.);2) 
з&главвьій. Т-на картка—за- 
главний лист (в кнпгв)^ 

Тихий —1) гнхий, негромкий, 2) 
тпхий, меддвнний; 3) спокой- 
ішй; 4) кроткий. 

і Тихість—1)тишина; 2) кротость. 
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Тихіцгати, тихшати, тихнути— 
утихать, затихать 

Тихо» нар.— 1) тихо, негромко. 
2* тихо, медленно; Зі (лелсд.) 
смирно. [—тихоиодье 

ТМХ0В1Д, -вбду, тнховіддя,-ддя 
Тихомирити - у спокап вать, усм и - 

рать, -СЯ—успокаивиться 
ТнХОМИрСТВО — мир, ти шина, ' 

СПОКОЙСТИие 
Тихосвітиий—светящийся спо- 

койнмм, тихим, снетом 
Тихцем, пар.— иотиховьку 
Тицяти, •ЦЯК) — тикать, оока- і 
Тнчеться, см. Тикати, (звівать 
Тичина, гм, Тичка. 
Тйчити (ЩО)— отмечать, жер¬ 

дями вехами, тинками тю. 
Тичка—1) тичок; 2) веха, 3) 

код в слетве. 
Тнчбк, -чка—тодчек. 
Тйша, -ші—тпшь, тишиаа, спо- 
Тишко, -кя—тихоня. [койстнпе. 
ТИШКОМ, пар.—втихомолку, таіі 

ком. [ленний жир. 
Тік, р.току—1) гумво; 2) растоп- 
Тікати-бежать, убегать. Тікай - 
ухоли орочь, отойди, пЬшел. 

Тікати —(о животпьіх ва время 
течкії) бегать. (маленький. 

ТіЛЄИЬКИЙ,ТІЛЄЯКИЙ —вот такой 
Тілечко—І) (ндр.) ум, от тілько; 

2) (гущ,) ум. .от тіло. 
Тілистий — іїдотньгй, полвьій, 
Тіло —тело. (мясастий. 
Тільки, тілько, нар.— 1) только; 

2) стольно. [ний. 
ТІЛЬКИЙ—СТОЛЬНИЙ, СТОЛЬ важ- 

ТІмаха, -хн—1)смьіелвщий»по- 
ипмагоший(мастер);2)удалец 

ТІмашниА, тімениий (до чого)— 
способами к чему До всякого 
діла т.—ко всякому долу 
способний. 

Тімсннця—слой гряяв на те- 
Тім'я, -т*я—теми. [мекп. 

Тінь, -нн—тень. Тільки ЙОГИ 
тінь хбдить— іакоіі он худой. 
извеможенний. 

Тіпанина — треиание (коновлп 
илп льну). 

Тіпіния—1) трясвние, дролса- 
впе; 2) треиание (коноплі; 
пал льна). 

Тіпати — дергать, трясти. Про¬ 
пасниця тіпає — .Тихорадка 
трясет. -ся—1) дрожать, тря¬ 
стись, нздрагивать, иодерги- 
ваться; 2) (о сера не) сильно 
биться. 

Тіпати—І) трепать (кодоолют 
лен); 2) бить, колотить. 

ТІпачка—трепка. 
І Тіпчина — мурава, газон. 
ТіСНий—1) тесньгй. узкив; 2) 

трудний, тлжельш. В тіснт 
руки взятй—взять в еж^вие 
рукавици. Упасти в тісну 
діру—поиасть в трудное ио* 

Тіснина—тесни на. (.тожснле. 
! Тіснити—теснить. 
| Тіснішати—становиться теснее. 
Тісно, нар,—І) тесво, алотно, 

2) трудно, тяжело; 3) серьез- 
но. не шутя, строго. 

Тісніта—1) тесрота; 2)стесвев- 
ное ноложение. 

Тіснути, *ну—притиснуть, при¬ 
жаті», придавить, нажать. 

Тіснява -тесаота, давка. 
Тісто—1) тесто; 2) пирожное. 
Тістечко — печечие, пирожное. 
Тітка—1) тетка; 2) замужняя 
же в іди на; 3) лнхорадка. 

ТІЧ, р. ТЄЧИ—(в нгАЬничмоіі ше¬ 
стерне) расстоявие между 
це внами. (рподе случки 

Тішити, -чу, ®чиш—бить в пе- 
Тічка—;І) течка; 2) став собак» 

волков во время течка; 3) 
передніїе п заднпе скати те- 

Тічня, -ні, см. Тічка 2. [легг. 
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Тішити — доставлять у доводь- 
ствие, радовать; -СЯ — радо* 
ваться. 

Ткаля, ткаха—ткачвха. [скап 
Ткальня, -ні—ткацкая мастер- 
Тканина—1) ткань; 2) паутпн- 
Тканинний^гкалевой. (нап сеть 
Тканиця—ткацкяй станок. 
Тканка— 1) ткинь, тканная ма¬ 

терня; 2) сеть; 3) женское | 
головнеє украшение. 

Ткати, тчу, тчеш,тч^ь -ткать. 
Ткацтво—І) ткачество; 2) (соб.) 
Ткачування—ткачоство. (ткачи. 
Ткачук, -ка — 1) иодмастерье 

ткапкий; 2) емн ткача. 
Ткнути, ткну, ткнеш-1) ткнуть, 

тронуть; 2) уколоть 
Ткнутися—кинуться куда. 
Тлінний — 1) тленний; 2) иЗмож- 

денний, истощенниЙ. У ньвго 
ледь т-на душа в плі — он 
еле ДЬІШИТ. 

Тлінь, -ни—тленность. 
Тліти, тлію, -еш —1) тлеть, го- 

реть без пламени; 2) тлеть, 
гнить. 

Тло, р. тла — 1) основамье, 
основа Нема й тла - нет нн- 
чего. 2) фон, 

Тломити. *млю, -миш—уничто- 
жать, истреблять, ооедать. 

Тлум^ -му—толпа, затор. 
Тлумачити —толковать. 
Тлумбк, -мка—котом ка, у зел . 
Тлуса, нар.—рьісью. 
Тля, р тлі (наеех.)—тля, 
Тмастий—темаоцветньїіі. 
Тмити, тмлю, тмиш — затем 

нять. туманить. 
ТМЯННЙ—1) затемнений в, ма¬ 

товий; 2) грустний, печаль¬ 
ний, скучний. 

Тнути, сл. Тяти. 
То, €3,—то. То-бо-ТО'— вот то 

то же. То-б-то —то єсть, ста- 

Тішитм—Товкти 

ло бить, значнт. Тб-що - в 
тому подоби ос, и так лллее. 
То щб — так что ж. Що..., 
то...—чем..., том. . |Що більш 
умієш, то так неначе більше 
світа бачиш]. 

7Ласт, -ту - тост. Виголосити т. 
в чиї руки — провозгласить 
тост в чью честь. 

Товар, -ру — 1) скот (пройму- 
щественно рогатий); 2) товар. 

Товарина—скотина. 
Товариство — І) товари тество. 

общество; 2) (соб.) товар миш. 
3) общество (научное, ком. 
мерческое, промьішленное). 

Товариський — 1) товари шескии; 
2) общественньїй; 3) общи- 
тельаьін. 

Товаришг -ша—ї) товариш, 2) 
член общества; 3) участник 
предприятия. 

Товаришти, -шу — І) з ким— 
дружить с кем; 2) кому 
еоаутствовать кому, асси- 
стировать кому. 

Товаришувати, -тую (з ким)— 
білть товаришем, находиться 
н товаришескпх отноизоннях. 

Товаришування товарищеские 
отношения 

Товарячий—скотний 
, Тбиба— неуклюжніі, неуклюжал. 
Товк,®ку —порядок, лад. (кать 
Товкати — бить, ступать, тол* 
Товкач, -ча—1) пест (вступив, 

і толчее); 2) тумак. 
Товкмачити,-чу, -чиш І) улап- 

тмватц плотво утсладьівать; 
2) бить, колотить, 3) толко¬ 
нать, повторять в 

Т о в кодуб ня — кородроб идка. 
Товкти, -вчу, -чеш—1) тол од ь: 

2) колотить, бить; -ся 1) 
толочься. толкаться, слонить» 
ся; 2) тувить ДрУг Дру^в 



Товкущи А—Толока 

Товкущнй — неусипно Трудя¬ 
щії ЙСЯ, ХЛОПОТЛІГВЬІЙ. 

Тбвпнтися» -ллюся, -лишся— 
тояпиться, тес виться. Т до 
ЧОГО—стромиться к чему 

Товстенний—1) толстющпй; 2) 
(о голосе) грубий, низкий: 3) 
(о сне) крепкпй. 

Товстіти, то всті шати -тол сто ть. 
Тівсто, нар.— 1)толсто;2) гру¬ 

бо, грубим голосом. 
Товстопикий —толсгорояснй. 
Товстуля, Товстуха-толстушки. 
Товстун, на—толстяк. 
Товт, -та —купец. 
Товч, -чи—1) см. Дерть; 2} что- 
либо истолчеввое, растоп 
танвое. 

Товченик, -ка—1) тумак, удар; 
2) род кушанья. 

Товчій, -чія — толкущнй на 
стуле. 

Товчіння — І) толченне; 2) ва- 
ляние (сукна). 

Товчія, -ЧіІ—1) (у кожевников) 
снаряд для толчения дубе* 
вой корм; 2) тодкотня, давка. 

Товчбк, -яка — 1) толкучий| 
рьінок; 2) удар, тол чек. 

Товщ, -ЩИ—жир. 
ГДвща, -щі—густой лес, дебрп. 
Товщати, -щако — 1) толстеть; і 

2) утолщаться. 
Товщини, -Ні—ТОЛіДНПа. 

Тогді, нар.—тогда. 
Тогід. см. Торік* 
Тогб , сг.—потому, оттого. 
Тогобічни[і]й, тогобіцький — 

находящвйся на другом бо*, 
регу, на тоіі стороно. 

Тогобочанин, -на — живущий 
на гой Стороно ррки 

Тоголітній—п рошлого лота. 
ТОГОСВІТНІЙ—загробний і 
Тогочасній — относя шийся к 

тому времени 

* т £1 і і ь 

Тоді, нар.— 1) тогда; 21 потом, 
затем, после того. Попереду 
накраде, а тоді проп’є—сна- 
чала украдет, а потом про- 

Годішній —тоїдага ний, | пьет. 
Гож, нар — тоже, также. Тож 
бо то й є—в том то я дело 
Тож пак—еще бм. 

Гой, та а тая, те и теє, мест. 
—1) тог, та, го; 2) зтот, вта. 
ато. Як той пес—как собаки 
какая то. А есє тії дітлахи 
— а все оти детишки. 3) векго, 

і кто-то. Як т. каже — (еводн.) 
как ск&з&.і ктото. Нехай 
йому сей та той — чтоб ему 

Тбкар, -ря—токарь. |то да ато 
Токарня— І> токарная мастер- 

ская; 2) токарний станок. 
Токма, -ми—І) оковчаппе, ре- 
шение; 2) условпе, согла- 
шенве. 

Токма, нар.—тем более. Міня¬ 
тися т-— менятьея беа при¬ 
дач и. 

Токмачитн, см. Товкмачити. 
Токмачкз — (у сапожников) ии- 

струмент для прпглажи ва¬ 
нна каблука. 

Токмити, млю, -миш (гал.)—1) 
ирицввиватьса, ванн мать; 2) 
распределять. группировать. 

Токовий—относящвйся к току. 
Токотати а токотіти, -чу, -чеш 

—тикать, бьістро стучать. 
Толерантний—терпимий, обхо- 
ТоДКр -ку—-толк, [дптельний* 
Тол ковкий—ТОЛКОВЬІЙ. 
Толок, -ка — 1) толк. Випасти, 

спасти на т.—притти на ум, 
в голову. 2) трамбовка; 3) 
(тегннч.) поршень. 

ТоАбка — 1) работа компанней 
за угощсние; вьігон;. 3) 
(чк). то ліки—обїдестиеааие 
лееи. йол я 

7 ТИ Толокувати- Торбаниста 

Толокувати — 1) (о іглідг) бить 
под паром; 2) работать ТО¬ 
ЛОКОЮ. 

Толочанин—работаюгцяй в ком- 
панип за угощение. 

Тодйче[і|ннй—топтавие, витап- 
тиваяие 

ТоЛиЧИТИ—віатаптьівать (посе- 
ви. траву). 

Толочій, -чія — поршень, 
ТОЛОЧНИЙ -і) (о земле) находп- 
щийся под .їїаром; 2) вихо- 
дящпй не на улицу, а в про 
тивоположную сторону 

Тблуб, -ба—туловшде 
Том бак, *Ка — медь (красная) 
Тбмлений — утомленвий, уста- 
Тониііа—тоикость. [лий 
Топити, -ню, -нйш — делать 

ТОНКИМ, тонко резать 
Тонісінький—тонеховький 
Тонкий—тонкий. Т. у перехваті 

— стройнми в тали в. 
Тонконіг, -ніга —тонконогий. 
Тонкослізка—плакса. 
Тонкбта—тонкості» 
Тонкошкурий—тонкокожий. 
Тонч[ш]ати — долаться тоньгае 
Тончити, -чу- утоптать,делать 

тонким 
Тбня—1) товя, 2) опасное ме- 

сто (на воде). 
Топелець, -льця («їм )— 1) уто 

пленяик, 2) водявой бес 
Топило—тойь, аастой нодм 
ТопильниЙ--плавильний 
Топити, -плю, *пиш, -плять- 

І) топить, потоплять. 2) то¬ 
пить (печь); 3) плавить, рае- 
тапливать, вьітапливать Т-тн 
Скло—вьідельївать стеїсіо -ся 

1) топиться; 2) расалай 
ігяться, растаплпваться, опли¬ 
вать, таять, 

Топіль, -пели—водоворот 
Тошльник —истопник 

Топінка—топка (печи). 
ТопІрець, -рЦЯ - 0 топорик; 

2) палка с секирой. 
Топірня, -ні--1) часть плуга; 

2) аоска для помеаіения то- 
ТбпІт, -поту—топот, [пора. 
Тбпкати —топтать. 
Топкий—плавкий (легко) 
Топленина — расплавленвое ве* 
щество, 

Топля, -лі—топление (молока). 
Топляник, -ка—утоплоннпк 
Тбпиути—тонуть 
Гол Для—тополь. Водити т-дю 

— хоро под. 
Гопо^ець, см. Топірець. 
Топтати, -пчу, -чеш -П топ¬ 

тать Гіді тобі мишей т-ти — 
ДОНОМЬно тобі* ТОПТїіТЬСН, то* 
лочься 21 попи рать; 3)утао 
ти вать. Т, дорбгу, стежку 
(ДО КОГО)—Часто ХОДИТЬ, уха- 

жввать. 4 ) стаптьівать(обувь). 
-СЯ—11 толочься на одно . 
месте; 2) рваться, на наш і 
ваться \об обуви). 

Топтуватий — плотво набитий, 
натоптаними. 

Толцювання — 1) топтання; 2) 

ухажи ванне 
То(у]пцювати, -цюк» — П топ¬ 

тать; 2» коло кого — ухажи* 
вать па кем; -ся—тоататься 

Топчак, -на—мельница (с кон* 
ним или воловьпм приводом). 

Топчило — дявїільньнї (вино¬ 
градний чан) [СЯ 

Топ ЧИТИ ся топ тяться, суетить 
Тор. -ру—след, коле я 
Тьрба торбина — !і мешок, ко 

томка. сума. Писана т.—^-ме* 

шок иа рачноцветньїч кусоч 
КОВ. Шкіряна т ^ 
ЖвЛУДОК. 

Торбаниста,-ти и торбанистий, 
-ТОГО -торблніїсі 



ІОрОСЙ—Гочмтн 

ТорбеЙ, -бея—вищий [ваноц. 
Торботряс, *са — вищий, обор* 
Торг* -гу—1) торг, договор (о 
ну шіе и продаже). Добити 
Торгу—заключить сделку. 2) 

* ринок, базар ВІН до цього 
тбргу й пішки—очевь ОХОТНО 
на ато идет. 

Торгання —дергав и е 
Торгати, торгнути — дергать, 
дернуть. 

Торгати ся — доби ваться в за¬ 
критую даерь, ломиться. 

Торгівля —торговля 
Т орговел ЬНИ й —торговьі й 
Торгувати—торговать Т-ти ли¬ 

хом—бедствовать. жить в ву- 
Торжитися — торговаться [ждо 
Торити, -рю (іал.)—пролагать 
дорогу 

Торік, пар.— в прошлом году 
Торішній—прошлогодви ії. 
Торішняк, -ка—родившийся в 

прошлем году. Бичок т.— 
бик на втором году. 

ТОРК,р тйрку-•прикосновеаие 
Торкати, торкнути- і) трогать, 

тронуть. задевать. задеть 
толкать, толквуть; 2) попи¬ 
вать, вьшить: -СЯ—дотраги- 
ватьса,дотронуться,касатьсн, 
коенуться. 

Торкотання—стучанье. 
Торкотати, -кочу, -чеш, см. То- 

рохкати. 
Гормосйти {іал.)у см. Термосити 
Торйваний-битий укатаннмй. 
Торок, -року — \) кромка: 2) 

кусок полотна с бахромо й. 
Торбкн, -КІВ—бахрома і 
Гороп, -пу—поспешность, смя : 
Торопа- непроворний, [теняе 
Торб пати—1) бедствовать, вла 

чить жкань, 2} болтать, 3) ; 
мараковать. 

Горі пити -плю —пугать. ,і 
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Торопленнй — оторопеьший, 
ошеломленвьіЙ. ОVГДИВЬІЙ 

Горох» -ху—стук, грохот. 
Торбхкати, -каю, торохкотати, 

-кочу, -чеш и торохтіти, -чу„ 
-тиш—І) ступать, сромьіхать„ 
греметь; 2) болтать. (шум. 

Торохнеча, -чІ—стук, грохот^ 
Торохнути — трахнуть, шарах¬ 

нуть. грохнуть. 
Торохнява — грохот. 
Горохтело — церевянний коло- 

.кольчик /на шее корови і 
Торохтій -тія--крикун, пусло- 

звон Торохтія везти—ехать 
порожняком, с пустой бочкой. 

Торохтійка» торохкотійка -пу 
стомеля. болту нья. * хапне. 

Торохтіння* стучанне, громи- 
Горохтушка. -ки -погремушка. 
Горбчення - .4 обшиванпе бах- 
ромоіі, 2) болтовий 

Торочити. *чу,-чиш—обшивать 
бахромой. івздор. 

1орочити--івердить. говорить 
Гооочки. *чок—конци ^ мате¬ 
рин'. бахрома. 

Тбрс[з]ати — грясти двигать, 
толкать дергать. 

Торування укатка (дороги). 
Торувати, -чую — утаптмвать, 

пролагать (дорогу) 
Горчина—палка в огороже* 
Гос(К)но, «ар. тоскливо» гру- 

стоо. 
Тіснитися» -НЮСЯ — (о сердце. 
душе) щемить, тосковать. 

Тот. тбта. тоте и гіто. мест. 
--тоту га, то. 

Тотожній--тождоствен вий. 
Точити, -чу—1) точпть (на то- 

і^рном стан ке); 2) острить, 
ТОЧИТЬ, -і) цедить. ЛИТЬ, і) 

зерно — очищать зерно нон 
хлеб (ва г рохоте); 5* рить, 
лзриьать, С) гризть; 7; ка- 

■ • V'. >■:. і, :г. ХУГ* Лг 

7ЙІ Точій — Тр*лШт 

тйть; 8) війну—^вести войну; 
9) брехню—врать; -СЯ — 1) то¬ 
читься; 2) точиться, острить- 
ся; 3) цедиться, литься, 
течі»; 4) (о зерпьвим хлеве) 
очищаться на грохоте; о) ка¬ 
таться; 6) покачиваться, скло- 
няться на одву сторону; 7) 
(о времени, действии) длиться. 
тянуться» ародолжаться, 

Т.очій, -чія—очпщающий зерно 
(на грохоте). 

Точку вання—пункти рованле. 
Точнісінький — точвехонький 
Тбчнїсть—ТОЧНОСТЬ. 
Точок, -яка — 1) ум. от тік. Дути 

т. — пробовать силу в бою. 
2) толкучка. толкучий ринок. 
3) (у косарей) посудива для 

Тра, см Треба. [води 
Травень, -ВИя—(мееяц) май. 
Травина—стебель трави, тра¬ 

ви вка. 
Травині—(соб.) грави. 
Травити, -влю, -виш—1) ва 
рить, оереваривать (пищу); 
2) тратять, терять. 

Травневий—майский. 
Травний—1 ) удобоваримий, с’е- 
добний: 2) цитвтельньїй. (нпк. 

Травник, -ку-^(мптто»їка) трав- 
Трав’яний — травяной. Т. кб- 
ник—полевой куавечик. 

Гра піч ний—траги чесний. 
Традиційний—традиционньїй. 
Грай, р. траю—судьба, успех, 
удача, счасіье. 

ГракторовнЙ—тракторний. 
Грактувати^— і > кого—угощать, 
прииимать; 2) КОГО — обра* 
шаться с неп; 3) про що — 
ра<!суждать о чем. 

Трандахил, -лу—сирень. 
Граплятн, -ляю, -єш, трапити, 

-плю -пиш — попадать, по¬ 
дасть. -СЯ—случаться, улу¬ 

читься. Трапляється—бивает 
Куди трапиться — куда по¬ 
пало. 

Трапок в вираж : На трапку— 
где случится. [рога. 

Гралок, -пка—след, тропа> до» 
Трапунок» -нку—случай. 
Трата” 1) расходование; 2) утра¬ 

та, убиток, потеря- 
Тратити, -чу, -тиш— І) расхо- 

довать, проживать, тратить, 
2) терять; 3) губить» удвчто» 
жать: 4) казппть, лишать 
на; -ся—тратиться. 

Тратуватн — портпть, топтать» 
Трафляти, -ляю, трафити, -флю% 

-фиш см. Трапляти,тра¬ 
пити. Робити що на схибив» 
трафив—делать на авось. 

ГрафиЙЙ —трафной, нечистий. 
Трах(к)ати—ступать, колотить* 

хлопать, щелкать. 
Трахт, -ту—тракт, большая до¬ 

рога. 
Трахтерня —трактир. 
Трахтирник, -ка—трактирщик- 
Трахтуватися — спорить, пре* 

о праться, 
Трацький—лесопильний. 
Трач, -ча, трачар, -ря^пильщик. 
Трачення—расходование. 
Трачйння, -ння—опплки. 
Трачівня, трачка—лесопильня. 
Треба, нар.—надо, нужно, не- 

обходичо. 
Требйти, -блю, -биш -употреб- 

лять, тратить, затрачивать. 
Требіж, -бежа— масо негодвое, 

отброси. 
Требу вати—1) пробовать, отве- 

діл дать; 2) пробовать, пи¬ 
таться, «спитивать; 3) {їси.) 
чого» чим—нуждаться, иметь 
необходнмость в чем, 

Тревн ий — ситн и й, 
Трембіта— деревинная фанфара 



Тргмбїтати —Трихиті 7*2 

Трембітати—1) играть на фан¬ 
фаро; 2) (о фанфар*) звучать, 
а грать. 

Т рембухатиЙ (тл.)—брю кастий 
Тремкий — (а голосе) серебрие- 

тьш, звенящяй. 
Тремтіння —дрожан не. 
Тремтіти, -мчу, -тиш - дри¬ 
жать, трепетать. 

Тремтячий—дрожащий. 
Грензель, -здя—уздечка. 
Трепіт», -паю и -ллю, *€Ш н 

-ллєш — І) трясти. 2) {гал.) 
ятти, 3) жадно єсть, уппсм 
вать. уплетать. 4) нетряхи 
вать, -Ся—трястись, встряхи- 
ваться, дрожать. 

Трепет, -ту—дрожаняе, содро 
генне, трепет, ужас 

Трепетати, -чу, -чеш—1) дро¬ 
жать, содрогаться, трепетать; 
2) бойться, трепетать, -СЯ — 
вздрагивать, дрожать, тря¬ 
стись |г^. Терлиця. 

Трепли — 1) несло у плота; 2) 
Трспотати, -чу, -чеш — І) дро¬ 
жать, трепетать, 2) (шх) тря¬ 
сти, потрясать. 

Трепотіння—трвпетанве. 
Трітина—треть. 
Третин ний —трет її чин й, 
Третяк — 1) жпнотное, КОТО 

рому три гола, 2) гретиа роп 
из улья, 3) трехсажошшіі от- 
рубок древесного ствола; 4) 
младшпй пастух; 6) колено 
в іанце. 

Грефити, -флю, -фиш — заоле¬ 
тять мелко волоси. 

Грець, р. терця—труЩІІЙ, 
Три, трьох, трьома—гри. Три 
два рази—три жди два |ход. 

Триб, -бу—1) шестерня;2) след. 
Трнбнтн, -6л ю, -бнш, -блять — 

истреблять. [нами. 
ТрнблнсТИЙ—с запавшими бо* 

Триб ратній — принадлежашин 
трем браіьям 

Тр ибушон, -на—штопор. 
Трнвавий, тривав кий — вьіао- 

славьін, воздержньїЙ. 
Тривалий 1) продол житель ний; 

2) прічний, исиовательньїй. 
Тривалість — 1) бодрость, сиза 

в толе; 2) прочцость. 
Тривати — і) жить, существо- 

вать. Дббре т-ти з ким—хо¬ 
рошо жить, бьіть в ладах с 
кем, 2) длиться, продолжать¬ 
ся. Тривай, тривайте — по- 
дождп, иодождите. (но 

Тривко, нар.—1) арочно; 2) сьіт- 
Т рив ний—1} шпательвьш, світ¬ 

ний; 2) удобоваримьіи; 6) 
удобньш, црпгодвьій. 

Тривбга—тревога, смятеаие. 
Три[і]в6жити— треножпть; -ся — 

тревожпться. (ствованпе. 
Три|і|в6к, -вку—житье. суще- 
Тригубач, -ча—губастий. 
Тригубий—с заячьей іубой. 
Тридньовий—трехдневньїй. 
Тридцятеро — тридцять (душ, 
штук). У т-ро — в тридцять 
раз. 

Тридцяток, -тка — тридцять. 
Триклятий триждьі проклятий- 
Триконь в вмражУ трнкмиь— 
трой кой лошадей. (угольник 

Трикут/ -та, трикутник — тре- 
Три ЛІТНІЙ — грехлетняй. 
Тримати — І) держать, подер¬ 
жать; 2) за що — считать, 
почитать за что; -ся — дер¬ 
жаться, придержи ват вся. 

Трйна — 1) труха, 2) опилкя 
древесвие. 

Триудатися — шляться, бродить. 
Триндикати — наигрьівать, на- 

аевать. 
Тринити — 1) преаращать а т ру¬ 

ху; 2) сильно єсть. 
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і риииця — * ропон 

Триниця—об'едки сена, 
триніжок жка — треножник | 
Гринкаль, -ля- деньгв аа мо- 

гарич виятка 
Триння—соб от грина. 
Тринькало— 11 расточитель, мот 

2} олохой музикант. 
Тринькати, -каю - расточать, І 

мотать спускать деньги 
Трни'кть -тьбх- -пятнадцать 
ГоирічниЙ трехлетной [ниє 
Тритть. ття -трение, растира- 
Тоицалівка—трехдюймовая до 
Тричі • гриждьі |ска 
Гришия в вь/раж. У т. гнати— 

в шею гнать 
ТрібНИЙ — чужниіі. неооходи- 
Грівати, см. Тривати [мьііі 
Тр'ЙКа.-КИ, грійло,-ла—отрапа 
Тоійнйк, -ка - шле» (є грем» . 

аолосамп'ї. Ітрисвечник 
Грійия, трійця «) гройаа. 2)! 
Трін. р гобву—рьібий жир 
Тріпанина- п аергание. 2) гре 

ианье, 3) виколачивание шл 
лв, вьітряхиьание. 

Тріпайня^ І) аергание, подер- 
гиванве; 2) битье, наказание 
розгами, ЗУ вьїколачиванне, 
витряхпвание. 4) хлопание 
;крьі;іьями, вапр ). 

Тріпати, *паю-1) трясти, ви- 
тряхивать; * 2) трясти, тре 
□етать шлепать. хлопать 
(крьільями), 3) трясти, качать 
головой (в звак отрицания), 
4) бежать, -ся—1) биться, 2) 
встряховаться, трепетать, 3) 
горячиться, сердиться, при¬ 
ходить в раз драже ниє. 

Тріпнути- тряхнуть, -ся--Трях- 
вуться встряхнуться. [тавве. 

Тріпотання- дрожание, грепе- 
Тріпотати* тріпотіти, см Тре- 

потати, ! 
Тріска -щепка 

Тріскання - і) греск, трешавие; 
2) растрескиванне. 

Тріскати, тріснути — 1) нада¬ 
вать тресіс, грешать, трес* 
нуть; 2) лопаться, трескать- 
ся, греснуть. [щать. 

Тріскотати, -кочу, чеш — гре 
ГрІСТЯ, -тя, трісця, -ці—тря- 

сина, гопкое место. 
І Грішкатнй—пучеглазий. 
Трішки, чар. — ВЄМНОЖКО. 

Грішити—1) трегцать; 2) исче- 
зать унитґожитьея; 3) (о мо¬ 
розе) евпрепстБОвать, 

Тровити, елю, -виш—і)еьша- 
сьівать (скотом;. 2} (гад.^ 
травить, яатравлнвать, 

і Тросм, нар.—втроє.- Т. стільки— 
втроє <чем столько). 

Гроешки, -ШОК— тройни 
Троїстий--тройственний. Т-ті 

і музики — оркестр «з трех 
ивструмОнтов. Т-тий союз 
держав — гройствевний союз. 

Троїти, см. Труїти, [государств. 
Троїти трбю, -іш—утраивать. 
Тройко—троє. 
Гройнити * -нить — (безл.) троить- 

ся, представляться в трех 
видах. [зубьямв) 

Тройяаки, *ків—вили (о тремя 
Тройчастий, тройчатий—троп- 
ТроЙ[І [чітка—п леть. і аои. 
Трон, -ну — 1) престол, грон, 

2) очїїщенная сосновая смола, 
3) оасхальное действо. 

Тропа, -пи — стезя, ауть, ва- 
правлевие следов. Вхопити 
т-пи, набігти т-пи—а) найти 
дорогу подасть на дорогу; 
б) сообразить, смекиуть. 

Тропак, *ка— ганец трепак. ^ 
Тропити, -плю, -ПНШ—утаптьі- 

вать. проводить дорогу. 
Тропбк, -пка — тропинка, до 

рожна, путь. * 
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Тріск, -ку (шд.) — 1) камьші, 
тростннк. Тріском — как по¬ 
пало, в беспорядке 2) хло- 
павье (кнута, бича) 

Тріскати — 1) хлвстать, 2) бить. 
Троскїт, -коту — І) хлестание 

(бичем); 2) кудахтание кур 
Троскотання — сокотанье кур 
Тросок, -ска—1) ягяенок с пе- 

реросшямн смушкамя; 2) 
с мушки 

Триста, -ти—наколеная болвані. 
у лошадей. [стиик 

Т рости на—І) т рос то яка; 2) гро * 
Тростиновий —тростн П КОВЬШ. 
Трестистий — 1) (о коне) больной 

трчіст»о; '2) (о растении) кмею- 
щий толстьій стебель. 

Тростовий, тростяний — тро- 
от никовьій. 

Трість, -ти— 1) трость; 2) (роб.> 
ветки, пруть я; 3) см. Троста. 

Трохи, нар. — мало, немного. 
Трохи не — чуть но, едва не, 
ночти. Тріхн-тріхи не—чуть 
чуть не. 

Трбшечки, трошки—немножко 
Трошиця — малость, нобольшое 

количєство, немного, 
Тр6ица,-щі -(гоб.) ветки, прутья. 
Трощити, -щу, *ЩИШ — [) ЛО 
мать, трощить; 2) єсть с 
жадностью. 

Трощіння — дробленпе (камня). 
Троюдити, -джу, -ДИЩ—ран дри¬ 
жать, растравлять. 

Трояк, -ка—І) монета в У? коп.; 
2) трехлетвее жиаотное. 

Троян, -на — 1) отец, вмеющнй 
трех близноцов; 2) тройка 
(лошадей); 3) тааец. 

Т роя нда—роза. 
Трубити, -блю, -бнш — 1) тру¬ 

бить; 2) разглашать; 3) ми ого 
єсть. 

Трудити, -джу, -диш—1) що, 

кого — утру ждать, утомлять: 
2) що—жать, іереть. 

Труднація - трудность. 
Трудний — 1) трудний, нелег¬ 

кий, тяжельїй; 2) удручен* 
ньій; 3) (#см.) устальїй* 4) тя- 
жоло больной. 

Грудн ити—затрудаять. 
Труднощі, -щІв—затруднвния. 
Труднуватіти—(о коже) разбу- 

хать. 
Грудбенй—ї) трудовой; 2) тру- 
долюбипьій, трудящпйся; 3) 
заработанньїй 

1 рудо витий— 1) многотрудньш; 
2) трудолюбивий 

Грудовнйк, -ка, трудяк, -ка, 
трудяка, -ки —труженник. 

Грудящ(ч)ий—1) трудолюби¬ 
вий; 2) трудовой, заработан¬ 
ньїй, 3) труженик. 

Труїти, Трую, -ЇШ — травить, 
отранлять, давать яду. 

Труйзілля—ядовитое растение. 
Труна, трумло, трумна—гроб. 
Т рунвовий—гробовий. 
Трунок, -нку — 1) спиртний иа- 
питок; 2) желудок. 

Труп, -пу —труп. Т-м стати — 
умереть. око леть. 

Гру мари я — мертвецкая. 
Групій, -п'я, -п'є—трупний. 
Трутна—слон древесиньї. 
Трупі шати — трухнуть, петле- * 

вать, гнить, уппчтожаться. 
Труп’я, -п’я—{соб.) трупи. 
Трус, -су —і) трясенпе; 2) зем- 

летрясение; 3) обиск; 4) смя- 
тение, шум, страх. 

Труса, -си—тревога, смятешіе. 
Трусанина—ї) обьіск, обиски; 

2) смятение, сумятяца. 
Т р у Сени ця—су мато ха. 
Трусик—кролик. 
Трусити, -шу, -енш — 1) отрн- 

Сать, трясти. Дрянтям Т.— 

7 45 Трус її ги ся— Гукат« 

ходить в лохмотьях. 2) обис¬ 
ки вать. п роп з водить обьіск. 
Кбмін, сажу т.—чистить поч¬ 
ну ю трубу. 

Труситися—трястись, дрожать 
Тру СІЙ, *СІЯ—обис киваю щий. 
Трускання — треск, хрустеаи *. 
Трусник, -ка—залц. 
Трусок, -ску—1) мелкпе щепки; 

2) мелкпіі валежник. 
Трусбк, -ску—шкура полу годо- 

•ва;іого ягвовка. 
Труський—тряский. 
Труськім, нар.—рьісцой. 
Трута—яд, отрава. Трута<*зілля 

—ядовитое растение. 
Трутизна, трутйна—отрава. 
Трутник, -ка—отравитель. 
Трух, -ха—рись, коаская но- 

бежка. [по; 2) кролик. 
Труха,-хи-1) измельчеивое се- 
Трухан,*-на—индюк. 
Трухання—езда рьісцой. 
Трухлима, трухло - гниль. 
Трухлявий—-трухлий. 
Трухлявіти—трухнуть. 
Трухлятина — гниль в дереве. 
Трухніти, трухнути (ші.) - 

гнить, трухнуть. 
Трухнем, нар.—рисцой. ' 
Тручати, трутити, -чу, -тиш 

—толкать, пихать, долинуть. 
Трюм кати-бренькать (но струн.) 
Трюхатг—плестись. 
Трям, -му, трямок, -мка — 1) 

перекладина ПОД потолком; 
2) (дн.) трямки, -КІВ — часгь 
ткацкого станка. 

Трямкйй—йрепкий. [радка. 
Трясавйця —1) трясииа; 2) :іихо- 
Тряскати, тряснути — хлопать, 

хлопнуть. 
Трясовина—топь, трясива. 
ТрясовнііЯ — лпхор^дка. 
Трясти — трясти. Руб'ям т. 

ходить в рубище. в лохмотьах. 

Укр.-|>і»с, олпвв. А. Ніноіськшй-іО. 

Трясця, -ці — 1) л ихорадка. Ним 
т. затрясла — его забило в 
лих о рад ке; 2) {переносно) ни* 
чого, шиш. 

Трьохбоковйй —трехгранаьій. 
Трьох дневний — (о рабо ти.) ра- 

ботающий три дня на веде де. 
Трьох складі вий —трехедожииа 
Ту (зал.), см. Тут. 
Тубілець, -льпя—туземец. 
Тубільний-туземний, меотньгл. 
Туга—горесть, печаль, скорбь. 
Тугий — 1) ту гой, упругпй; 2) 

крутой, густой; 3) (а 
твердий; 4) сильний, креп- 
кпЙ, суровий, 5) весгоиор- 
чпвий; в) (о речи) тяжедмй. 

Тугісінький—тугохопькпй. 
Тугшати — густеть, крепнугь. 
Туди, нар. — туда. А Я Й не 

туди-то—а мне и вевдомек. 
Тудію, нар. — в ту сторовт, 
той дорогоіі, стороной. [вог. 

Туж, нар. — 1) следом; 2) вот- 
Тужавіти — густеть, креп ну ть 
Тужба, тужіння—плач с прочи¬ 

таннями. [читаннями. 
Тужити, -жу — плакать с при- 
Тужливий — грустньай, печаль¬ 

ний. (ство. 
Тужливо, нар. — тосклпво, гру- 
Тужний—грустний, горестиил. 
Іузанина—горо, тоска. 
Тузати — бпть, тузать, -ся — 

возиться, толкать друг дру¬ 
га, бороться, спорить. 

Тузінь, -ЗІНЯ—дюжпва. 
Тузлук, -ка-І)щелок (дляруче- 

вия белья); 2) рассол для сод- 
Тузувати—тормошить. [кириби. 
ТуЙ, нар. (шд.) здесь, тут. 
Туй, туй-туй — сейчас, нот- 
вот [дие, изобвлие 

Тук, -ка—1) жир; 2) плодоро 
Тукати — ударять, стучать 

равномерво. 



І улити—Турбувати 
тм; 

Тулити — 1) Прижимать, ори* 
кладьівать, прилатать; 2) скла¬ 
ди вать, сжнмать, сверти вать. 
Стулив до купи — сложил 
вместе. -СЯ (ДО КОГО)—жать 
слт прижиматься, льиуть (к к.), 

Тулішній—прпслоияемиіі, прИ- 
крепляемшй. ’ ґ 

Тулуб, -ба — туловпще. 
Тулубастий—(о тулупе, свитке) 
мешковидньгй, овз талип 

Тулубець, -бця - 1) ум. 0Т 
тулуб, 2) внешняя оболонка 
покров, 

Тулук, -ка — 1) медвежонок 
волчєнок; 2) кожа кози. [бан. 

_улумбас, ^ -са—турецкия бара- 
тУЛун, -на — кожа ' кози (сни- 

тая дельиою). 

Тулятися-скптаться, слоняться. 
Тульлан, -на — тюльпан 
Туиа,-ми — 1) метис; 2)хмурий 

иеразговорнивий человек. 
-Ка узел, мешок. 

уман, -ну[а)—1) туман. Т-на 
перти, напускати—дураЧпть. 
врать. Т-н навести на кого— 
обморочить, отуманить. 1*1 

ввсенняя хороводная игра. 
Туманити — дурачить, моро¬ 

чить; -ся, -питься (бсзл.) — 
делаться туманно, затуманп- 
ватьсз. 

Туманіти — 1.) затуман п ваться 
покриваться туманом; 2 
од уривать. [прцдурью 

Тумануватий - глупояатий, с І 
Тувак,.-ка — 1) тупое орудне 

2) тупой человек, туопца 
І упало—человек топающий. 
Тупання—топанье. 
Тупати—1} тооагь; 2) топтать- 

ся: 3) коло ЧОГО— ухаживать 
заоотиться, хозяиничать. 

Тупий — 1) тупой, •_') тупой. 
неслособний. 

Тупик,-ка затупленвьій кусог 
КОСІ.]. 

Тупити, -плю, -пиці —приту- 
; плять, тупить. 
Тупій, -пія — І) спішка ножа, 

) тупое орудне; 3) туцой 
чоловек, тутща. 

Тупісінький—тупехонькиіі 
Тупіт, -поту^—ТОПОТ, 

і Тупіщзти—делаться тупеє. 
Тупкати—1) топтаться (на од', 

вом месте), топать; 2)за когс 
— хлопотать. 

Тупкувати (коло КОГО]—ХЛОПО* 
тать, ухаживать. 

Туподумство — тупоумне, Т\-' 
пость мисли. 

Гу покути і й —ту поугольнь) й. 
Тупонути—сильно топнуть 
Тупотання, тупотіння-топот 
Тупотати, -чу, .чеш и тупоті. 
ти, *чу, -Тиш—топать, ст\- 
чать ногами. 

топот ногами, ходьба 
Тупоходий —(о лошади) имек> 
Щий медленний шаг. 

Гуптати, -пчу, -чеш—топтать 
ся, ходить влад и в її еро д. 

Тупцювати — 1) тоиать, стг. 
пать( топтаться; 2) коле 
КОГО ухаживать за кем; -ся 
— переступать с попі на ног%^ 

Тупцяти—ходить, т. коло коте 
ухаживать, прпематривать 

Тур, -ра - тур. Тура дати- 
ударить судном (в пристань 
судно), 

Туратн—обращать ваимание. 
гурба, турбанина, турбація- 
беспокойство, хлопотьі. 

Гурбиль,-ля—толпа, отая, куча 
Турбіїта-беспокоЙство. тровога 
Турботи, -бую—І) беспоко 
ИТЬ, утруждать; 2) волвовать 
возмущать; -ся — беапокоигь 
ся. 1 ревожнться, ВОЛНОЬаіЬС.'І 

Турготіти—Тюпатн 

Турготіти, *чу, -тнш—гремоть, 
Туреччина —Турция. (стучать 
Турити, -рю, -риш—гнать. 
Туриця— 1) самка тура; 2) грязь, 

поялигг. слоіі грязи на теле; 
3) вотря. 

Туркавка—(тп.) горленка. 
Туркало, -ла—1) горленка; 2} 

твердяіцпй постоянно об од- 
ном и том же. 

Туркання—1) воркование гор- 
ленкп; 2) толкованяе одного 
II того же. 

Турке[и]ня — 1) турчанка; 2) 
круп Ніле елпвьі. 

Туркіт, -коту—стук, шум. 
ТурКО[у]г, -та—1) турмаа (го- 

лубь); 2) ворчун. 
Ту ркота [і] нн я — 1) воркованпе; 

2) ворчание; 3) толковавие 
одвого и того-же; 4) стук. 

Туркотати, -чу, -чеш и турко¬ 
тіти, -чу, -тйш — 1) ворко* 
вать; 2) ворчать; 3) твердить 
одно п то же; 4) ступать, 
барабанить. * 

ТурЛИТИ, С.и. ТурИТИ. 
Турлук, -ка—земляноіі кирпич. 
Турляти—толкать, гонять. 
Турм а—стадо овец, 
ТурмаК, -ка—узиик. арестаиТ 
Турнути — толкнуть, погнить 
Турня—башпя, колокольпя. 
Туром, ьар.—сильно гоич. 
Турпан, -на—покривало нов*>- 
Т урськяЙ — ту ре цки й. (брач но й. 
Туртус, -су—стук, грохот 
Турувати^І) соображать, ду¬ 
мать; 2) говорить вздор. 

Турунчук, -ка—бистрий н гл\*- 
оокпй проток, рукав рекп. 

Турчин, -на—турок 
Турчити, -чу—отуречивать. 
Туршук, -ка-кустаряпк. молод 
Туряти (кого, ким)-гонять, [лес 
Тусін, с.ч Стусан. 

Тусати—бить, колотить. 
Тут, тута, нар, — І) здесь; 2) 

(к»л.) сгода; 3) нот. [жителі* 
Тутар, -ря —йдеш ний, мветяин 
Т>тенька, тутеньки, тутечка, 

тутечки—ум от тут. 
Тутешний, тутешній—здетнпіс 
Тутка (гал.)—гяльза. 
Тухлий -1) тухлий; 2) покритий 

плесенью. 
Т ухнути, -хну—Щоб опух.) спа- 
дать, опадать; 2) (об огне) уга¬ 
сать. [лилась гроза, ливень 

Туча—гроза. Т. впала—ралра* 
Тучити—от кир мли вать. питать, 
утучнять 

Тучний-ті) жирний; 2) плодо- 
родньїй; 3) грозовой. Т. дощ 
• сильний дождь с грозою 

Тушити—1) тушить, гасить; 2) 
усоокаивать. 

Гушкування, -ня—1) при гото- 
вление чего-пибудь в закри¬ 
то м сосуде; 2) окути ванно. 

Тушкувати—1) тушить, гото¬ 
вить мясо в закрмтом сосу¬ 
де; 2) закривать, окути вать. 
чтоби визвать нспарнву; 
прикривать, скришать 

Тхір, р. тхора— хорск. 
Тхніння—диханпе. 
Гхнути, тхну, -неш — і) ли¬ 
шать, дохнуть, пахнуть, 2) 
вонять, ГНИТЬ, портигься 

Тхореня, -нити — хоренок 
Тхорйна, -нн—1) хорск (один). 

2) миси хорька. 
Тхорити, -рю, -риш — понять 

подобно хорьку [натощак. 
Тще—в еьіражНа тше серце — 
Тюжити — І) бить, колотить, 

2) ругать; 3) литься, итти 
(о дожде). 

Гюжка—трепка, наказание 
Тюпати ходить мелкими шаж¬ 

ками, ехать рисцоіі 

і 

•А 
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Тюпки, тюпцем, нар — мелкон 
рисцой. [итти. 

Тшпотіти, *почу, -тйш -бистро 
Т юряга—тюрьма. [ ип к. 
Тюряжннк — арестант, острож* 
ТЮТЮН, -ну —табак. 
Тютюнець, -ицю—табачок. 
Тютюнище, -ща —1) место, гдо 

рос табак; 2) табачная плай- 
тация; 3) і/#. от ТЮТЮН» 

Тютюнник, -ка —1) табакоиод: 
2) торговец таоаком; 3) рабо* 
чий на табачних плантациях. 

Тютюн н ицтво — табако водство. 
Тютюн(К)Лвий—табачиий. Т-ва 

горілка — водка, настиланая 
иа табаке. 

Тютя, -ТІ—(детск.) всякая пти- 
ца, преим. циплепок. 

Тюхтій, -ТІЙ—увалеиь, тяже 
;шй на под’ем. 

Тябд 6—скрижаль. 
Тябрйчитн—тащить. 
Тяг,-гу—1) тяга; 2) движоши* 

воздуха. 
Тяга, -їй—тяжесть, груз. 
Тяганина—ї) таскав не; 2) возим. 

клопоти; 3) волоки та. 
Т мганиа—судебвая волоката. 
Т ягання—нодочеиле, таскав а і* 
Тягар, -ря-Оремя, тяжесіь 
Тягарець, -рця—гнрька 
Тнгарбвий—грузовой. 
Тягати—1) таскать, тащить, 2? 

тормошить, терзать; 3) {ио 
одежде) носить, таскать; 4 
витаскивать; -СЯ —1) тащить- 
ся; 2) таскаться, шляться; 
3) 3 Кйм—таскаться, воло¬ 
читься; 4) З чим- -возиться 
около чаго, тащить; б) з ким— 
судиться, вести процесе. 

Тяга1*, -ча — (шахтєн.) возчнк 
Тяг1тна,-6І — беремеивая. (угля. 
Тяглий, -лого — нмєющьіІ ра¬ 
йон ШІ СКОТ 

Тяглб—1) тяга, лямка; 2) рабо- 
чии скот. Т-лом тяглі—та- 
щить по земле. Тяглбм—ту- 

Тягловий—гужевой. [жем. 
Тягота—1) тягость, тяжесть; 2, 

печаль, скорбь; 3) (гал.) Се- 
ременвость. 

ТЯГЛІ, -ГНу, -НЄШ—1) тянуть, 
тащить; 2) що, з чого—ви¬ 
тяги вать; 3) до чого — при тя¬ 
ги вать. До права т*—при пле¬ 
кать к суду. 4) за кого— 
держать чью сторову, бить 
иа чьей стороне; 5> до кого, 
чого — относиться, при чи¬ 
сляться; -ся — І) тянуться, 
тащиться; 2) за ким—тянуть- 
ся, стараться не отстать 
от кого; 3) продолжатьсл, 
длигься. [часть в сапах. 

Тягун, -на—1} ноевдьщпк; 2) 
Тягун[л)я, -НІ— небольшой бре¬ 
день. 

Тягучий — тягучий, расгяжи- 
мий, упрупій, аластичиий. 

ТЯЖ, -жу — 1) тяга; 2) кольцо 
в алуге; 3) бремя, У тяжі^ 
у тяжу бути, ходити—бить 
беремеииой. Зайти в тяж— 
заоеремеиеть. 

Тяжнна — ви бойка, пестрадь, 
полосатоо полотно. 

Тяжнна, -нй—тяжесть, бремя. 
Тяжити—1) обремеиять, отяго- 

іцать; 2> тяготцть; -СЯ—тв- 
Г яжіти—тя го геть. (готитьса. 
Тяжкий —1) тяжелиб; 2) труд¬ 

ний; 3) сильний, бодьшои, 
великий. 

Тяжко, нар. — 1 )тяжело; 2) труд¬ 
но; 3) (при прилад) крепко, 
Ьчень.Т. гарна—больно хоро¬ 
ша. Т. люблю - крепко люблю. 

Тяжкомбвний — косной зичний. 
ТяжкенбгиЙ—тяжельїй, мед;и н- 

ний иа ходу. 

»яжкотииа— > ос регати 

ТЯЖКОТІЛИЙ тяжелїли на ІЮД 
рм, с увесистим толом. 

Тяжниґ» —тяговой. 
Тяжчати, -чаю—тяжелеть. 
Тнжчити, -чу, -чйш—долать 

тяжелее. 
Тяма—понимание, понятис, со- 

ображевие, смишленность, 
умеиье, сметка. Не при ТЯ¬ 

МІ— не в своем уме. 
Тямити, -млю, -миш —1) сміле- 
лить, по ви мать; 2) помнить; 
-СЯ—ііомипть,соднавать себл. 

Тямки а вирами: У тямки бути, 
дітися кому -помниться КРМ. 

врезаться кому в память. Не 
в гямки — нендомек, трудно 
понять. У тямкй брати—пом- 
нить, разбирать, еозпавать. 

Тямкий— 1) сообрааительимй, 
сметливий; 2) оамятлваий.4 

Тямік, -мну, см. Тяма. Без тям¬ 
ку -без сознания, не созвавал. 
Не в Т-мку мені—а) не пом* 
нитея; б) в толк ве возьму 
В т. класти—мотать ва ус. 

Тяму віти -г П иметь способ- 
, ность; 2) ооиямать. 
Тямучий, тямущий—ионнмахо- 

/гаий, смисляЕций, толковьш, 
умниб 

V 

У, 8, у, В У книгу чи- 
тати — читать в книг©, из 
книги. У голос читати — 

. громко читать. У (В) оче- 
ьндьки бреше—в глаза врет. 
У тиждень приїде - через іза) 
ііелелю ариедет. 

Убавляти, -ляю,убавити, -влю, 
-ВИШ—І) задержввать, задер-* 
жать; 2) забавлять, забавить; 
-СЯ — затихать, умолкнуть 

Тяти, тну, тнеш — 1) резать, 
рубить, косить; 2) ударять, 
бить; 3) кусать, жалить, 4) 
твердить одно и то-же. 

Т ятива — тети ва. 
Тьма, род. тьми— 1) тьма, мрак; 

2) невежество; 3) множестпо. 
Тьма-тьмуща, тьма-Темрява— 
несметное количество, 

Тьмано, т(ь)мяно, нор.—темно- 
вато, ту скло. Тьмяно-зелений 
— тем позелени й. 

Тьмарити, -рю, -риш, тьмити^ 
тьмлю, -миш — делать тем¬ 
ним, ом рачать. 

Тьмяний—тусіслий, темний. 
Тьбмба—хромоЗ. 
Тьбпати—1) шлепать (по гря¬ 

ни); 2) єсть, уплетать; -СЯ — 
итти, брести по грязи 

Тьбпнути—хватить, ударить. 
Тьйхкання— 1) биевие, екавио 

(сердца); 2) щелкание (со¬ 
ло вья). 

Тьохкати, тьбхнути—1) (о сер¬ 
див) биться, екать. 2) (о со- 
ловье) кделкать. 

Тьху ««иражл Що тьху—сколь- 
ко духу, сколько сили. Тьху 
ДІТИ—задать. 

Тьху, межд.—тьфу. 

Убагнути, -гну — понять, по- 
Убгати, їм. Убигати. [стичь. 
У безпека — І) обееоечение: 2) 

безопасность 
Убезпечати, убезпечити, см. 
В|у]безпсчати, в(у]безпеяігтн. 

Убезпечення, СМ. В[у]безве- 
чення. [каться. 

Убейкатися, -каюся — обпач- 
уберегати, уберегти, уберечк^ 

см. В(у]6ерегати, в{уберегти. 
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Уберечко, см. Убраннячко. 
УберЯ, -ері—убранье, платье. 
Убиваная» см. Вбивання* 
Убивати» убити» см. Вбивати, 

вбити; -ся—1) см Вбивати- , 
СЯ; 2) з чого — у шибаться, 
ушибсться падая с чего. 

Убигати; -гаю» убгати, -гаю— 
1) убирать, всунуть, впихи 
зать, сжать; 2) с'вдать, с’есть. 
У. шматбк хліба—уилетать, 
уплвсть краюху хлеба. 

Убйй-душа (общ. р.)—душегуб, 
Убиральник, -ка — снаряд дли 
сниманим шерсти с кожн. 

Убирання—І) одеваняе; 2) см. 1 
Убрання* 

Убирати, -раю, убрати» уберу, 
-реш—1) кого в що—одевать, 
одеть, наражать, нарядить, 
убирать, убрать. У. в шАри — 
а) запрягать, запречь; б) (пе¬ 
реносно) взять в руки. 2) що 
—надевать, надеть; 3) уби¬ 
рать, прішять; 4) в що—нач¬ 
іс лть, зашічкать. 5) в себе 
—всасиїзать, всосать; в) що — 
єсть, С’есть; -ся—1) одевать- 
ся, наряжаться, нарядиться. 
У'* за кбго — иереодеваться 
кем. 2) запачкаться. набрать¬ 
ся; 3) у що—см. У биватися» : 
у[в [битися; 4) собираться, по¬ 
браться (куда-лпбо); 5) зале* 
зать, забраться; 6) входить, 
поселиться; 7)удаляться, уи- І 
ти; 8) входить, помоститься. | 

Убігати, -гаю, убігти, -жу, 
-жиш—1)с.и. Вбігати, вбігти; 
2) (только несовер. з.) за ким 
— гоняться, ухаживать; б) 
пробегать, пробежать. 

Убіж, р. убожи—(со<5.) Селян¬ 
ки, бедаота. 

УбІЖЖЯ—убожество. і 
Убізький—убожескнп. 

У бій ник, -ка—убиіїца. 
Убіляти, «ляю, убілити, -дю¬ 

беля ть, поболить; -ся, см 
Вбілятися, вбілитися. 

У більшати, -шаю, убільшити, 
-шу — увели чпвать, увели- 
чить; -ся — увеличиваться, 
увели чпться. 

Убільшки, нарвем Завбільожи. 
Убір, р. убйру — убор,. наряд. 

Уг* церкАвннй — дерковное 
облачение. 

УбІЧ, р. убОЧу и убОЧИ— 1> 
сторона (предмета), бок; 2) 
косегор; 3) нар., см. Вбіч. 

Убічнистий — (о горе) крутоуі 
Ублагати, е.к. Вблагати* 
У бл ювати с я—обл е ваться. 
У ббвтну тисячну ся— І) сказать 

невпопад; 2) вмотаться в 
дело некстати. 

Уббгий, см. Вббгий. 
Уббгість—бедность, убожество. 
Убогодухий—нищпй духом. 
Убож—1) см. Вбож;2)с*. Убіж. 
Уббжати, см. Вббжати. 
Уббжіти, смл Вбожіти. 
У ббзетво—убожество. 
Уббїіде» см. Вбоїще. (вати. 
Уболівати» убояіти, см. Вболі- 
УбАрзі, см. Вббрзі. (нитися. 
Уборошнитися, см* Вборош- 
Убран(т]ий» см. Вбраний. У. в 
що — испачканнмй чем-либо. 

УбрАння, см. В[у|брання. 
Убрести, см. Вбрести. ((ся). 
Убрйз(ь катися, см Збризкати- 
Убрикнути, см. Вбрикнути. 
Убрбїтися» -рбюся, -їшся—сде* 

лать под себл< 
Убдус, см* Обрус. 
Убрь’хатися, см ВбрьАхстися. 
Убування, см. Вбування. 
Убуванні, -иів, ревіешки клап- 
Убувати, см. Вбувати.* [тям 
Убудитися, см. Вбудитися. 

У6ури>»атися—УвІймати 7 Я1 

Убурюватися» -рююся, убурн- ] 
тнея» -рюся—непу екать, не¬ 
пу стить урину, замочиться. 

Убухувати, убухати» -хаю—1) 
наливать, налить; 2) (о день- 
гах) вкладивать, вложить (в 
предириятие). 

Ув, см* У. Ув одній хаті-в 
ОДВОЙ избе. 

Увага—1) ввнмавие. Брати до 
увіги, брати на увагу, звер-| 
ТІ ти увагу — обращать вни- 
мание. Брати на увагу—при- 
нимагь во внвманяе. Дати» 
подати до уваги кому що — 
обрати ть вни манне чье на 
что, сообхдить что. Дати ува¬ 
гу — оказать внимание, ува- 
жечие. Без уваги на те—нг 
принимая во внимание тОї’О. 
что... 2) ирпмечаиие; 3) заме* 
чанне* 

Уважати,-ся см* Вважіти,-ся* 
Уважливий — внимательїшй. 
Уважливий — важний, серпоз- 
яий. (мательность 

Уважливість — внимание, внв- 
Уважливо, уважно, нар.—вни- 
мательно. 

Уважний — внвмательвиЙ. Роб¬ 
лю вас уважним на те, що 
(і а л.\ — об ратаю ваше вни- 
мавие на то, что. 

Уважність, см. Уважливість* І 
Увалювати, -ся, увалити, -ся, 

см. Ввалювати, -ся. 
Уваляти, см. Вваляти. 
Уваруватися, см. Вва^уватися. 
УвАрювати» уварити, см. Вва¬ 

рювати» вварити. 
Увера, -рй — уцрямоп, -мпца. 
У веред, -ду» у вереда, -ди—ио- 

вреждевие. 
Уеереджувати, увередити,-джу * 

•днш — 1) (о части тела) ио- 
вреждать, повредить; 2) бс | 

з 

редить, тронуть рану, ко- 
снуться Сольного места. 

Увередитися, саь Ввередйтися- 
Увернй — і) (о дереве) кривой; 

2) (о человеке) упрямий. 
Увертати, см. Ввертати. 
Увертатися, увернутися, см* 

Ввертатися, ввернутися. 
Увертітися» увертітися, см. 
Ввертітися, ввертітися. 

Увірчувати, см. Вверчувати. 
Увесь, см. Ввесь, 
Увесьденечки, кар.-делий девь. 
Увеяо[е|рІ, см. Ввечорї. 
Увивати, -ваш, увити,- в’ю, -єш 

и увинути, -ну — 1) см. 
Ввивати 1 а 2: 2) распа- 
хивать, махать, махнуть; 3) 
(только сов. в.) усиеть; -ся 
— управляться» управиться, 
усиевать, успеть. 

Увйджуватися,увиджатися» см. 
Ввиджуватися, ввиджатися, 

Увикати, увйкнути —1) до чого 
—привикать, привикнуть; 2) 
у що—поваживатьса, -диться. 

Увинутися, -нуся, -нешся—1> 
обвернуться; 2) укутаться; 
заткаться. 

У висли Й—вертикальний. 
Увиснути, -ну—повиснуть, за- 
цеппться. 

Увихатися» -хаюся» увихнути¬ 
ся,^-нуся — І) спешить, поспі¬ 
шить, Долать, с де лать бистро; 
2) несав. й.) бродить. 

Увишки, см Ввишки.|рискать. 
Уві, см У. (Уганяти. 
Увігнати, ужену, -неш» сж 
Увігнутий —вогнутий. 
Увігнутися» см Упіватися. 
У відати, -даю — проведать 

чем|. [бине, овраге. 
Увіз» р. увозу—дорога в лож- 
У віймати»-маю, увіймйтй,-дідн>^ 

-МЙШ—отнимать, отнять. 

* 
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Увік, см. ВвІК. [приданим. 
Увінити, -ню, -нйш — свабдить 
Увірва, -ви и увірванець, -нця 

—сорванец, сорші голова. 
Увірвати,-ся, Ввірвати,-ся. 
УвіристиЙ — надоедливиЙ, на- 
зоіїлпвий. [нирнуть. 

УвІрнуТИ, -ну—1) потонуть; 2) 
Увіряти , см. Ввіряти. 
Увірятися, см Ввірятися. 
Увіходити, -хбджу, -диш и ухб- 
дитя, ухбджу, -диш, {сов. в.) 
увійти, увійду, -деш— І і ВХО¬ 

ДИТЬ, по йти. У. в веслову— 
песславить, обессланить сєбл 
2\ проходить, пройти; 3) из 
бежать Ухбдити за кбго— 

N614, см. Ввіч. (сльїть кем. 
Увічливий, см Ввічливий. 
Увіччу, см Ввіччю. 
Увіщати, см. ВвІшати, 
Уводити, см. Ввбднти. 
Увбдиткся, см. Вводитися. 
Увбзити, -вбжу, увезти, увезу 

—1) см. Ввб-ити; 2) (только 
сов. в.) провезти; *ся, см Ввб- 
зятися. 

Уволікати, см. Вволікати. 
Уволікатися, -кіюся, уволок¬ 
тися, -дочуся, -чешся- вта- 
скпваться, втащитьгя, вій¬ 
нуться. 

Уволока — земельная мера в 
старину. 

Увол{ьн)яти, уВОЛ(ЬН)ИТН, см. 
Вволяти. 

Уворатнся, -рюся—1) см. Вво* 
раТИСЯ; 2) захватить плугом 
соседнюю землю, 

Увособляти, см. Ввособляти. 
Ув'язка—її за вазка; 2) увлзка. 
Ув’язлий—завязший. 
Ув'язнений—посажеп. в тгорь- 
му, арестант. 

Ув'язнути. -зну—І) завязнуть; 
2) см. Ув’язатися. 

Ув'язнювати,-нюю, ув'язнити, 
-зню — садить, посадить н 
тюрьму, лишить свободи. 

Ув’язувати, ув’язати,-жу,-жеш 
—1) запязьі вать, завязать: 2) 
увязьівать, српиязать. 

Ув’язуватися, -зуюся, ув'яза¬ 
тися , -жуся—прпвязьіваться, 
прнвязаться, приставать, при- 

Ув’язь,-ЗИ -—увязь, [стать, 
У гав, см. Вгав. 
Угавати, см. Вгавати. 
Угадно, нар.—г&дательяо. 
Угадувати, см Вгадувати. 
Угадько, см Вгадько. 
Угайка, угайство,-в поте- 

ря временп; 2) см Вгайка. 
Угам, см. Вгав. 
Угамовувати, см. Вгамовувати. 
Уганяти, см. Вганяти(ся). 
Угара,-рн — способньїй челозек. 
Угаристий — талантливьій, спо- 

собньгй. 
Угарний — способний. У. це 

зробити— способньїй ато сде- 
лать, может ато сделать. 

Угасати, угаснути, см. Вгасати. 
Угасати, -саю—обоє гать, обле- 

тать, облететь; -ся — утом¬ 
ляться, утомиться стбеготни. 

Угасити, см. Вгасити. 
Угаюватн,-ся,см Вгаювати,-ся. 
Угибати, -баю — 1) погибать; 

2) і о летах) уходять. 
Угибтл, -бну,-еш—иогйбнуть. 
Угин, см. Вгин. 
Угинати, -ся, см. Вгинати, -ся. 
Угіддя,* см. Вгіддя. 
Угілля, см. Вугілля. 
Упнчливий — (о мишди) ход¬ 

ки й, Оьістрмй. 
Угластий, см. В угластнй * 
Угледіти, см. Вглядіти. 
Угдець, -леця — і) у голок; 2) 

углерод. 
Углиб, см. Вглиб. 

- Г\ *> 
І ІІІ» 

> глиба ти —> грі бати 

Угдибати, см Вглибати. 
У глибший, см. Вглибшки. 
Углина, см. Вуглина. |вомі ( 
Углитнути, -ну—укусить ІКДЮ- 
Углядіти, см. Вглядіти. 
Угляр, -ра—угодьщик. 
Угдярня, -Ні—место ьижига- ! 

ви її угля. 
Угнавець, -вця — гнуслнвий, 

гнусавмй человек. 
Угнавіти, -вію, -сш, угнати, 

-паю—гнусанлть, гнусить. 
Угнак, -ка, см. Угнавець. 
Угнилйчувати, -чую, угиили- 
чити, -чу—(о лссних тру шах) 
давать, дать полежать до 
созревавия. 

Угніватн(ся), -ваю(ся) — про- 
гвевать(ся), ^асссрлить(сяь 

Угнівити, -влю, -виш — аро- 
гиевнть; -ся — раз ги ввить ся 

Угніжджуватися, см. Вгніж¬ 
джуватися. 

Угнічуватн, -чую, угнітити, 
•чу, -тиш — вдавливать, спро¬ 
совать; -ся — адавливаться, 
СДресоватьси. 

Угнбення, -ия, см. Вгнбїння. 
Угнбювати, см* Вгнбювати. 
Угбвкувати, см. Вговкувати. 
Угово[і]р,-вору—условие, дого- | 

вор. 
Уговорювати, -рюш и угово¬ 
рити, -ря*0, уговорити, -рю 
— утоваривать. уговорить, 
урезонить. 

Уговтувати, -ся, уговтати, -ся, 
см. Вговтувати, -ся. 

Угода—і) соглашение, договорі 
■2) угода, угождение. На вгбду 
— в угоду. Списати, створити 
у.ду — заключить дого вор. 

У годен, угбдливкй, у гбдний, 
угіден, у гідний, см. Вгбдлн- 
вий, вгбдний. 

Угбдно, см Вгбдно. 

Угодбвець, -вця —соглашатвдь. 
Угодовецький — соглашатедь- 

скпй. [ство. 
Угодбвництво — согдашатель- 
Уголовувати, см. Вгодбвуватн. 
Угождати, угодити, см. Вгож- 
дати, вгодйти. 

У Гожий, см. Угбден. 
Угодити, см. Вголити. 
Угонбба, см. Вгонбба. 
Угоиоблнти, -ся, угонобити, 

-ся, см. Вгонобляти, -ся. 
Угор, р. угра—1) вевгерец; 2) 

угорь, орь*щ.# 
Угорі, см. Вгорі- [разгореться. 
Угорітися, -рюся, -ришся 
Угорка - 1) венгерка (жевщи- 

на>; 2) (сорт слив) венгерка. 
і Угороджувати, -джую, угоро- 
I дити, -джу, ДИШ — вовзать, 
1 новзнть, запустить (когеи): 

-СЯ •- вонзаться, ооизитьсй. 
Угорський—вввгерскии. 
Угортати, -таю, угорнути, -ну 

__ обворачивать, заворотить, 
закутать; -СЯ— ооворачивать* 
ся, заворотитьси. 

Угору, с.«. Вгору. 
Угорщина—Вснгрия. На Угор¬ 
щині—в Веигрии. 

Угоряти, -ряю, угоріти, -рю- 
терять, потерять часть веса 
при горенин. 

Уготовляти, уготовити, уготу¬ 
вати, сл. Вготовляти, вгото¬ 
вити, вготувати. 

І Угоцувати, -цую, угоцати,-цаи» 
—истаптьівать, наследить. 

Угриза—1) печаль, огорченке, 
терзапие; 2) ссора. 

Угризати, угризти, см. Вгри¬ 
зати, вгризти. 

Угрин, -ка—вевгерец, -рка. 
Угринок, -яка—род грибка 
Угрібати, -ся, угребти, -ся, 

см. Вгрібати, -ся. 



Угріва — Удій 

Угріва, -ви, угрівок, -вку- 
солнцепек. 

Угрівати» -ваю, угріти, -рію— і 
1) пригревать, нагреть; 2) раз- 
горячать; 3) (тполько сов. в.) 
ударить;-ся—1)согреваться, 
разгорнчиться; 2) (только сов. 
в.) удариться. 

Угрузати, угрузти, см. Вгруза- 
ти, вгрузнути. 

Угрупу[о [вання — групппрова- 
ниє, группировка. 

Угрущати, -щаю—уговаривать 
внушптельно с угрозоіі. 

У гудина—зелень кореешюдов. 
Угурен, -рна, угурний—1) стро- 

птивьій, упрямьіп; 2) непрн- 
ветливпьій/аесообщптельвий. 

Угурнб, нар. — 1) строптиво, 
упрямо; 2) непринотл пво, 
несооб іци тельео. [мон ить 

У^абнути, -ну—стпорить, сли- 
Угарбвувати, -вую—нидалблп- 

вать (желобок, паз). 
Угвинчувати, -чую, угвинтити, 

-нчу, -итиш — іншії чи нать, 

Удалий, см. Вдалий. 
Удаль, -ли— І) способность; 2) 
стать, повадка. Вся його 
удаль батьківська — весь п 
отца пошел. 

N даний—1) пзображешшй; 2) 
леланвілії (топ, мимпка) 

Уданий» см. Вданий* 
У данство—красота 
Удармицю, нар.—напраеяо. 
У Дарувати, -рую — подарить. 
Ударяти, -ряю, ударити, -рю 

1) см, Вдаряти, вдарити; 2) (о 
совести) под'Сназивать; 3) на 
ЩО — напирань на что, под- 
черкігвать что. 

Удатне[о(, удачпо. 
Удатний, см, Бдатний* 
Удатність, см Вдатність. 
Удаток, -тку—подарок, даяяае. 
Удаха, см. Вдаха. 
Удача, см. Вдача. 
Уданий, см. Удатний. (ипй 

і Удачливий, у дачний — оларен* 
Удвійзі, нар.—вдпоем 
Удвір’я, см. Уздвір’я. 

пвивтить. 
Угремблювати," -блюю — укре 

пить, соорудить подпори. 
Уґрундзьбвувати, -вую, уґрун- 

дзювати, -дзюю—у креп л ять, 
увязать. 

Угрунтбвувати,-товую, угрун¬ 
тувати, -тую—1) у тверждать, 
утвердить; 2) обосвовківать, 
обосновать. У. думку-обосно* 
вать мвенае. 

Удавати, удіти, удам, удаси, 
см. Вдавати, вдати. 

Удавити, -елю, -виш—1) уда¬ 
вить, задушить, задавить; 2) 
вдавить; -ся, см. Вдавитися* 

Удавнитися, см. Вдавнйтися. 
Удака—удача На вдаьу—вав 
ряд, едва-літ 

^ далець, -льци—способиьій 

Удвуконь, нар. -иароіі лошадей. 
Удень» см. Вдень* 
Удержання—содерзкавие (пла¬ 

та, содерж. семьп). [ня. 
Удержування, см. Вдержуван- 
Удержувати, удержати, см. 
Вдержувати, вдержати. 

Уджигнути, -ну —1) ужалить; 
2) хлеснуть, ударить; ;;; 
Шмигнуть, удрать; 4) см 
Ушкварити. 

Удивлятися, см. Вдивлятися. 
Удирати, удерти и удрати, уде 

ру, -реш, см. Вдирати, вдерти 
Удиратися, см. Вдиратися. 
Уди%яти, см. Вдихати. 
Удіватп, см. Вдівати. 
Удівець, см. Вдівець. 
УДі[у]Д» удбда-удод. 
Удій, см. Вдїй. 

Уділ, -лу — 1) участие; 2) пай 
Брати у* — прииимать уча¬ 
стив. 

Уділяти, см. Відлити. У. гріш- 
ми — свабжать. снабдить день-' 
гами. У. увагу — обращать 
ввимаиие. У- носату—иа:ш а- 
мать па должность. 

Удіяти, см. Вдіяти. 
Удка —у дочка. 
Удмухувати, у дмухати, -хаю. 

см. В дму хати. 
Удббен, -бна, удобеаний (на 
що) —сіюсооньш, годний. 

УдоСрухати—ублаі‘отвориіь. 
Удобрити, -ряю — задабріївать 
Удова, -ви — вдова. 
Удовець, см. Вдовець. 
УДОВецЬКИЙ — оринадлежашии 

вдовцу, вдове, адопції. 
Удовж, удівжки, см. Вдовж, 

вздовж. 
Удбвжуватн, см. Вдовж у вати. 
Удовйн(ий), сле. Вдоьин, вдо¬ 

виний. [глазкп. 
Удовки, -вбк — рас Ні.) весел 1.1 и 
Удовбльненнн, см Вдоволь¬ 

нений. 
УДОВОЛ(ЬН)ЯТИ, -ся,-яю, удово- 
л(ьн)йтн, -ся, см Вдоволь¬ 
няти, -ся. 

Удбвш, удовиіки, см. Вдовиі, 
ЙД08ШКИ. 

Удогьнь» нар.—вдогонку. 
Удизвіль, с.и. Вдозвідь. 
Удйлити, -лю, удбнити, -ню- 

испортіїть. 
Удома, см. Вдома. Ітать 
Удоптати, -нчу* -чеш — у топ 
Удосвіта, с.и. Вдбсвіта. 
Удосконалювати, см. Вдоско 

налн вати. [статочш 
Удисталь, нар. — ядоволь, до 
Удбювати» см» Вдбювати. 
Удруге, см. Вдруге. 
Удряпнути, см. вдряпнути. 

У дурні, см. Вдурні. 
Удушніти, -нію — пропотеть. 
Він удушиш—ему жарко. 

Удушувати, -шую, удушити^ 
-шу—удушать; -ся—1) уду¬ 
шиться, задушиться; 2) вспо- 
теть. 

Удушшя—удушье. [одежда. 
Удягало и удяганка — верхняя 
Удягати, -ся, -гаю, удягти, -ся, 

-гну, -неш, см. Вдягати,-ся. 
Удьбрити, -рю, -риш — побе- 
жать, 

Уєднати, -наю — договорить* 
уговорить. У. думку — соз- 
дать мненве. 

N смнНіі—отрицательний. 
УЖ, р. ужа — 1) уж (змея); 2* 

І гуж (ремень); о) кривая .їй- 
■ вия в орнаменте. 
; У жадати, -даю—оожелать. 
Ужалувати, -дую— цожалеть. 
Ужамати, -маю—1) разжевать; 

2) разжевать, разобрать ї де- 
ло), понять. (бьм. 

Ужаиція, -ції — 1) обичай; 2) 
Ужарити, см. Вжарити. 
Ужати, см. Вжати, 
у жах, -ху—страх, ужас. |-ся. 
Ужахнути, -ся, см. Вжахнути» 
Ужва, -ВИ— 1) веревка аз пру- 

іьеь; 2) кольцо (в оду ге). 
Ужгнути, -ну- ударить, огретк. 
Уже» пар.—уже, у ж. А вже ж 

конечно. А що вже—что 
, касается до. То вже ж— и ьот. 

Уже боведь, уже аедь. 
Ужеребитн, -ся, см. Вжереби- 

тися. (вий 
Уживальннй — уаотреонтеяь- 

• Уживальиість, -востн—у потре¬ 
би-гель н ость. 

-і Уживаний, см. Вживаний. 
Уживаність, см. Вживаність-. 
Уживання — уоотребление, ьо » 

1ребдение. 

І 



Уживати — > зміжоь 

Уживати, ужити, см. Вживати. 
Уживатися, ужитися, см. Вжи* 

ватися, вжитися. 
Ужнвок, см. Ужиток. 
Ужинатися, ужатися, гм Вжи¬ 
натися, вжатися. 

>жинок» -нку—1) сжатий хлеб; 
2) часть пиніл, сжатая хозян- 
ном соседвей нпвіл; 3) см. 
Вжинок. [ванпл сена. 

Ужисько — версвка для увизм- 
Ужиткбвий—годішй к уоотре* 

олеїн* ю. 
Ужиткувати, см. Вжиткувати. 
Ужиток, см. Вжиток. 
Ужйточио, нар.—подеано. 
Ужівка — перевка из прутьев. 
Ужбвкнути, -ну — пожелтеть. 
У жуват и— 1) д е роже в ать; 2) см. 
В жувати. 

Уз, прсдл. (КОГ), що)—козле, 
около, при, в доль. мимо. 

У За—жирний налет, слой на 
Уза6о[і[чІ см. Взабіч. [ваде. 
Узаводи, см. Взаводи. 
Узагалі, см. Взагалі. 
У Зад, см. Взад. 
Узадгузь, нар.—І) сзалп напе¬ 

ред: 2) пятясь назад. 
Узцдовзі, нар. — в дродолжи¬ 

тел ЬІЮМ Бремен И. 
Узаємний, см. Взаємний, 
Узасмнїстн, -пости — пзапм- 
Узаємно, мар.—взаимдо.(ность. 
У Зайві, см. ВзаЙві. 
Узаміт, см. Взаміт, 
Узапаситн, -шу—призапаелть 
Узаплїш, см. Взалліш. 
Узбережжя, -жя — иобережье 

(возвьішенное). 
>36ІЧ, -бочн—скат, покатость. 
У Збіч, тр.—еа скате, силове 

гори. * 
У збічннЙ — боковой, побочншй. 
Узбіччя - сторона (чего). На 

узбіччі—в сторове. 

іЬ 

Узбрбювати, -роюю, узбрбїтн, 
-рбю—поору жать, вооружйть; 
-ся — воору жаться, поору- 

Узвар, -ру—компот, [житьсд 
Узвнчаюватися,-чаююся, узви¬ 

чаїтися, -ч£юся, -сшся - при¬ 
викать. при учиться. 

Узвіз, -вбз) — 1) взвод, ііод'еи 
(па гору); 3) дорога в овраге. 

Узгір’я, -р’я — склом гори, 
вягорье: 

Узголів’я, -в’я—ПЗГОЛОВЬС 
Узгря[а]ннчані#н и узгрянич- 

м ИК — пограни чнції житель 
Узгрянйччя — іюграипчье. 
Узда, -дн—1) уяда; 2) верев* 

ка (у крмльев невода). 
Уздвір’я, -р’Я—место за дво¬ 
рами, вдоль дпоров. (док 

Уздениця и уздіниіш — недоуз* 
Уздовж, см Вздовж. 
Уздогиі, см. Вздогін. 
Уздоровляти, -ляюг уздорови- 
ТИ, -ВЛІО, -ВИШ—ОЗДОракдіі 
ватьі излсчивать. 

Уздрівати, уздріти, см. Вздрі¬ 
вати, вздріти. 

Уздрячку, п<зр.—в гуіапа. 
Узивати, -наю, узвати, узву, 

узвеш — 1) знать, позвать; 2| 
називать, прозивать, про¬ 
звать. 

Узкмки, -ків—порвие зимине 
Узимку, СМ. ВЗИМКУ. [дію, 
Узирити, см. Вздрівати. 
У зір, р. узбру, см. Взір. 
Узірник, -ка — наборщик узорл 

іткапкого). 
Узлитися, -дюся — озлиться. 
Узлісок, -ску и узлісся, -ся — 
опушка леса 

Уздуватий — І) узловатміі; 2* 
зам^ісловатьій. Це справа у-а 
—вто замисловатое, запу. 
танноо дело. 

Узміжок, -жка —окраина межи. 

707 Узнаватися —Укла і 

Узнаватися, -маюся, узнатися, 
-наюся (ДО чого) — призна¬ 
ваться, догнаться в чем. 

У зол, р. узла—узел. 
У золити, -лю^ у толочить Селье. 
Узбрити, см. Вздрівати. 
Узоряти, -ряс—ібезя.) светать. 
Узоряло—рассвело. 

Узріти, см. Вздрівати. 
Узувати, см Взувати. 
Узяти, см. Взяти. 
Узятися, см. Взятися. 
Узяток, -тку, см. Взяток. 
Узята, узяхар, -ря—беру інші. 
Узьмінь, -ню—нозамерзающее 

место в рек<\ 
Уїдатися, -даюся, уїстися, 

уїмся, уїсйся—1) наедаться. 
наесться; 2) в шо, кому — 
в’едаться, в'есться; 3) врезьі- 
ваться, врезаться; 4) до КОГО, 
кому в ЩО—приставать, при¬ 
стать, придираться, при¬ 
драться. Уїстися в печінки - 
страшно надоесть. [кяаньїіі. 

Уїдливий — назойливьій, неот- 
Уїдливість, -вости — назоїїлн* 

вость, надоедливость. . 
Уїжджати — вважать. 
Уїжджений — 1) об'елжеивьій; 

2) (о дороїс) укатанвьш. 
Уїжджувати, уїздити—І) (о лп- 
шагіи) об’езжать, об’ездить; 2) 
(о дороге) укатьівать, укатать. 

Уїжно, нар. — ситно, досита. 
Уізд, -ду—в’езд. 
Уїздити, -жджу, -здиш, уїхати, 

УЇДУ, *ДЄШ—в’езжать, в'ехать. 
Уїз(Д)нйй—в’ездной. 
УІлиЙ, см. Уїдливий. 
Уїсти, уїм, уїси — бить в со- 

стояннті с'есіь. 
Уймак, -ка—сленник. 
Уймати, -маю, уймити, -млю, 
•-меш, прош. уймив. уняти, 
у йму, -меш — 1) брать, взять; 

2) кому що — от ми мать, от¬ 
ії ять; не признавать чего за 
кем. [рядитедь 

Укажчик, -ка-указатель, расгі* >* 
Указ, -зу—1) указанпе: 2) указ 
Указник, -ка—указник. 
Указування—укази ванне. 
Указувати, -зую, указати, -жу , 

-жеш — у називать, указать 
покази ват ь, показать. 

УкалятИ , -ЛЯЮ—омачкать; -СЯ 
опачкатьси. 

Укапувати, см. Вкапувати. 
Укарамшити, -шу — стануть, 

сяймо нить, утащить, украсть. 
Укарання —наказание. 
У карати, -раю —наказать, (ся. 
Укачатися, -чаюся—випачкать* 
Укачувати, -чую, укачати, -чаю 

— укаїьшать, укатать: -ся — 
у кати маться, у кататься. 

Уквітчання, -ння —уборка зе¬ 
лен ью і* цистам п. 

Уквітчувати, -чую, уквітчати, 
-чаю — убирать, убрать цис¬ 
тами; -ся — украшаться, укре¬ 
саться цистами. 

Укидання, см. Вкидання. 
Укидати, см. Вкидати. 
Укидатися,-даюся, укинутися, 

-нуся — 1) см. Вкидатися; ‘2) 
* приключпться; 3) появиться; 

4) прпстраститься, предаться. 
Укипати, -паю, укипіти, -пдю, 

-пйш — укипать, укппеть, 
увариваться* увариться. 

Укисати, ’-саю, укиснути* -сну 
—укисать, укиснуть. 

У кінчений— {су щ.) окончпвший. 
Укінчення —окончапие. 
Укінчйтися -чуся —ОКОНЧИТЬСЙ. 

1 Укір, нар.—наиерекор, на-здо. 
Уклад* -ду — І) уговор, доп>- 
вор; 2) раскладка, распредо¬ 
певне; 3) затрата; 4) {гал.) 
ожерелье; 5) см. Вклад* 
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Укладальник — укладчик. 
Укладати, -даю, укласти, укла¬ 

ду—І) см. Вкладати, вкласти: 
* 2) зо зла гать, возложить; 6) 
закдадивать, залежить; 4} 
укладьівать, уложить; 5) . 
«/полько есе. в.) уложить, убить: , 
6) седать, с’есть, Укласти 
ціну — назначить цену. У, 
змову — составить заговор. 
У. умову — заключить дого- 
йор, -ся — її укладиваться, 
улежиться; 2) укладиваться. 
улечься. 

Укладач, -ча—укладчик. 
Укладистий *- вместительньїй, 
Укладка—взнос. [ємний. 
Укладливий — хнтрорс чистий, 

затейливьііі, нзворотливьш, 
виду м шик. 

Укдадниії — (о словах) ловкий, 
пзворотліівий, ладний. 

Укладно, пар.—складно, изво- 
ротливо (говорить). 

У клан дати, -даю — уложить, 
убить, укокошкать; -ся — 
(презрит,) улечься спать. 

Укленяти, -няю — 1) упраши- 
вать, заклинать; 2) упрекать. 

У кликати, -каю, уклякати, -чу, 
-чеш—зазивать, зазвать, при* 
зикать, призвать. 

Уклін, -лйну—поклон. Засила-1 
ТИу-ИИ передавать поклони. і 

УклІнйтися, -плюся, -пишся— 
ВИСПИТЬСЯ. 

Уклонятися, см. Вклонятися. 
У клопочи ний—озабочепний. 
Уклочитися, -чуся - (о хлебах) 

густо взоити. 
У клюнути, -ну—(о рибе) клю¬ 

нуть; -Ся — н крається, за¬ 
браться, завестись. Нам у-ла- 
ся пбмилка—у пас окралась 
о шибка 

Уклякати, -каю, уклякнути, 

-ну — 1) опускаться, опу¬ 
ститься вниз; 2) становиться, 
стать на коленії; 3) присі¬ 
дать, цриеесть; 4) кочене ть, 
окоченеть; 5) (только сов, б.) 
замолчать, смолквуть. 

У кмітувати, -тую, укчІчАтн, 
-чаю, укмітнти, -чу, -тиш— 
замечать, приметать, подме- 
чать. подметить. 

Укбвзувати, -зую, укбвзатн, 
-заю—долать, еделать скольз- 
ким. | Вковувати. 

Укбвувати, укбвую, -сш, см. 
Укодбкатн, -каю — наморить/ 
уморить. 

Укбїти — еделать, натворить: 
-ся — оронаоііти, случаться. 

Уколисувати, -сую, уколисати, 
-шу—у баю кивать, убагокать 

Укбло, см. Вкбло. 
УкОЛиТИ, -лю — 1) уколоть; 2) 

(о дровах) наколоть, 
УколДшкатк, -каю—умертвить, 
у ко котить. 

Уколупувати, -пую, уколупати 
-паю, уколупнути,-ну,-неш, 
уколупитн, -ПЛК), -ПИШ —ОТ- 

ковирпвать, отковирнутп. 
Здоров’я евбго у. кому — 
жертвовать своам здоровьем 
для кого. 

У коляду вати, -дую—заработать 
пением колядок. 

Укопатися, -наюся— уморить¬ 
ся, устать. 

Уконтентбвувати, -вую, укон¬ 
тентувати* -тую —І) удовле- 
творять, удов;іетворить; 2 * 
угощать, угостить; 3) убла- 
готворить. (-СЯ. 

Укопувати, -ся»см. Вкопувати, 
Укоріняти, -няю, укоренити, 

-ню—укоренять, укоренить. 
Укорітн* -рік»—(о пишки) еде 
даться тверд ой как кора. 
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Укорочати, -чаю, укоротити, 
-чу, см. Вкорочувати, вко¬ 
ротити; 2) ходи — вамедлять, ; 
замедлпть шаг/У. віку—убить. 

Укоснутися, -нуся — привязи- 
Укбсом, нар.—косо. (ваться. 
Укоськати, -каю — укротпть, 

успокоить, уговорить. 
Укотитися, -чуся —(о кошті, ( 

овцах, козах) родить. 
Укбханий—любимий. У, пісня 

—^любимая песая. 
Укохати,-хаю—полюбить, [-ся. і 
Укбчувати, -ся,см. Вкбчувати, 
Укбшуватися, -шуюся, укоси- 
ТИСЯГ -шуся — захвативать, 
захватить (прп косьбс) чу- і 
ЖОІі сенокос. 

Укравка—обреаок, остаток. 
Украдатися, -даюся, украсти¬ 

ся, украдуся, -дешся — 1) 
окриваться, окриться; 2) про- ; 
бпраться, пробраться; 3) вкра¬ 
ди ваться; вкрається. 

Украдькн, нар.—украдкой. 
Україна—1) Украйна; 2) край, 

страна. [нофоб. 
Украіножер, україноїд—украп- 
Украінське, -кого—украй нский 

язик. Переклад на у,—пере- 
вод на у крап некп й язик. 

Украінщина — 1) украй нский 
язик п литература; 2) зле- 
меатьі украинского в ч.-нб. 

Украй, пар. — І) по окр&пяе, 
мимо, возле; 2) см. Вкрай. 

Украсти, -ду—украсть 
Украяти, -раю — *1) отрезать; 

2) откроить. 
Укресати, -шу—вьісечь(огонь». 
Укривавлювати, - люю, у крива¬ 

вити, -влю, -виш—окровав- 
ливать, окровавпть. 

Укривання — 1) накршвавпе. 
покривавив; 2) укриваепе. 

Укривати, -ваю, укрити, -рию 

1)—сл. Вкривати; 2) защн- 
щать, защитпть; -СЯ—покрьь 
ваться, покриться. 

У кривдити, -ДЖу, -диш —при¬ 
чинить об йду. 

Укрйшувати, -шую, укришити, 
-шу — крошить, накрошить. 

Укрівля, -лі — 1) покривало, 
покришка; 2) покривання 
(криши). 

Укріп, -ріпу — (раст.) укроп. 
Укрбюватн, -юю, укрйїтн, -рою 

—1) отрезивать отрезать; 2) 
откраивать, откроить. 

УкруТЬ, пар.— вмиг, сразу. 
Укручувати, -чую, укрутити, 

-чу, -тиш—1) см. Вкручува¬ 
ти; 2) вматьіяать, заматьі- 
вать. обвязивать; о) отри* 
вать Укрутити нбса, хвоста 
—ебить спесь. 4) впу тіл ваті», 
впутать (в дело); -ся — І) 
ввипчиваться, ввинтигьсн; 2) 
замативаться, замотаться, ла¬ 
пу ти ваться, запутаться. 

Укук^бити, -блю, -биш — 
устраипать, устроить. 

Укупити, -тю, -пиш -купить. 
Укупі, см. Вкупі. 
Укуплятися, -ляюся, укупити- 

ся, -плюся, -пишся — через 
* покупку земли врезаться 

в чужіїе владенин. У. у па¬ 
рубки — получить доступ в 
ереду парней. 

У куріти, -рію — запилиться, 
задимиться. 

Укурювати, -рюю, у курити, -рю 
— запилнвать, запилить; -СЯ 
—пилиться, запилиться, 

Укуснути, -ну—укусить. 
Укутувати»-тую, укутати» -таю 

— 1) окути вать, обвор&чя* 
вать; 2) {только сов. в.)^ви¬ 
пить, с’есть. [надоесть. 

Укучитися» -чуся — наскучить. 
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Улагоджувати, см. Вдагоджува- 

Улад, см. Влад. )ти- 
У ладити, -джу, -диш, уладнати, 

-днаю, уладнувати, -ную. 
_ЄШ—1) уладить;-) поладить; 
-ся— саарядпться. 

Улазити, улізти, см. Влазити. 
Улазливий—І) нааоиливьій, нл- 
доедднвьій; 2) (о погребу 
влазиой. , г 

Уламок, -мну, ем. Вламок. 
Уласкавлювати, -ся, см. Вла¬ 

скавлювати, -СЯ- 
Улатати, см. Влатати* (вати, 
Улаштбвувати, ем. Влаштбву- 
Улегці, нар.— налегке 
Улегчати, -чаю, улегчити, -чу. 

улекшати, -шаю, улекшити, 
_шу — облегчать. облегчпть. 

Улежаний,влежаний — слежа- 

вшніїся. 
Улежуватися, см. Влежуватися. 
Улелекати. -каю — заморить, 

уморить, умертвить. 
Уле[и]нути, -ну, -ем. Влинути. 
Удень, р. ульня - уЛОЙ. 
Улесливий, см. Влесливий* 
Улещати, см. Влещати. 
Улйва, см. Влйва. 
Уливати,-ся, см. Вливати,-ся. 
Улинути, см. Влинути. 
Улипати, см. Влипати. 
Уліво, см. Вліво, вліворуч* 
Уліжний — 1) укладистий; 2) 
удоОиьій для лвжааия. 

Уліжно, нар. — 1) укладисто; 
2) удобно для лежання. 

Улізати, улізти влезать,влеать 
внутрь. Душа йому влізла в 
п'яти - у ’вего душа ушла 
в патик. 

Улізливий—нааойливнй, надо- 
ЄДЛИВНИ, 

Улій, р. улія, см. Вулик. 
Уліплювати, см. Вліплювати. 
Улітку, см. В літі, влітку. 

Улічувати, -чую улїчйти, -чу* 
— 1) отсчитьівать, отечвт ать; 
2) обсчптьіваться, обчесться: ^ 
3) вилечивать, вмлвчить. 

І Уловити, -ся,сж.Вловити, -ся- 
Улбга, гм. ВлАга. 

і Улігвистнй, см. Влйгвистий. 
іУдАгий, см. Влбгий. Улбга 

гора — гора с некрутим под е- 
! мом, покатай гора. 
Удогбвина, см. Влоговина. 
Уліжииа—ниамеипость. 

І Улбмок, СМ. Влімок. 
Улбмувати, -мую, уломити, 

-МЛИ), -миш, см. Вломити. 
Побіг, як нбгу вломив—скоро 
иобежал. Уломити вбік—бі¬ 
ситься в сторону. -СЯ, см. 

. Вломитися. 
УлузнуТИСЯ, -нуся—1) подать¬ 

ся; 2) иодвергнуться порте; 

3) хпреть, 
і Улукошетити, -шечу, -тиш— 

убить, застрелить, у ко ко¬ 

тить. 
Улупити, см. Влупити. 
Улучати—см. Влучати 1 ^ 

2) уметь, суметь, с де лате; 
3) (сов. в.) проследить, заме- 

тпть. 
Улушати,-щаю, улущити,-щу—• 

сильно ударить. 
Улюбленець, -нця — любнмед, 

любимчик. (ленньш- 
Улюблений—любимьій, иозлюб- 
Улюбляти, улюбити, см. Влю¬ 

бляти 1 « 2. Я улюбив що 
— мне поправилось что. Він 

І його не улюбляє — он его 
аедол юблп вает. 

Улягати, -гаю—мчаться (о ло- 
шадях, собаках, вояках). 

Улягатися, см. Влягатися, 
. Улягбвина, -ііи—впадина, кот- 

лови на, ложбина. 
У лякатися, см Вдякатіня. 

уляпувати - мора 
$01 

Уляпувати» "ся> ем- Вляпува- 
ти, -ся* 

Ум, р. ума—ум. Не при умі— 
не в своем уме. З дббра ума 
по-добру. Ума вивідувати, 
вивіряти—узнавать образ мьі* 
слей, расспрашивать, разу- 
знавать. В у Мі — умствонно, 
мьтеденно. г [-СЯ. 

Умазувати, -ся, см. Вмазувати, 
Умал(чкувати, -ся, -кую. -єш, 

-ся—умеаьтить, -ся. 
Умаляти, -ся, см. Б маляти, -ся. 
Уманіжитися—утомиться. 
Умалювати, см. Вманювати. 
Умастити, -ся, см. Вмастити, 
У натер іти, см. Вматеріти. [-ся. і 
Умах, см. Вмах. 
Умаювати» см. Вмаювати. 
Умелигати, -гаю — уплесть, 

пожрать. 
Умерлий, см. Вмерлий, [рядн. 
Умерлини, -лин—омертвіле гоб- 
Умертвляти, см., Вмертвляти. 
Умертися, умрсться — (безл.) 

умереть. 
Умести, -мету —' замести, за¬ 

нести (снсгом). [ниця. 
Умивальниця, -ці, см. Вмиваль- 
Умивати, -ся, см. Вмивати, -ся. 
Умикати, гм. Вмикати; -ся— 

вм вшиваться. 
Умикнути, -ну—с’есть. 
Умилити, см. Вмилювати* 
Умилостивляти, см. Вмилостн- 

вляти* [см. Вминати. 
Уминати, -наш, ум'яти, умну, 
умішати, -наю, умкнути, -ми¬ 

ну - проходить, прийти 
мимо; 2) пропускать, пропу¬ 
стять, опускать, опустить. 

Умирачка—мор, смерть повадь- 
Умисел, -слу- -мисль. [пал. 
Умислбвий—рассудочний. Уни- 

слАва праця — умственний 
труд. . 
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Умисний, см. Вмисний. 
Умйтель, нар.—в клочкп, вдре- 

безгп. 
Умить, см. Вмить. 
Умілий, см. Вмілий. 
УмінниЙ—умелшй, искусонй. 
Уміряти, см. Вміряти. 
Умітати, умести, см. Вмітати. 
Умічатн, см. Вмічати. 
Уміти, см. Вміти. 
Умітний—умеюїдий. 
Уміцняти, см. Вміцняти. 
Умішувати, см. Вмішувати. 
Уміщати, -ся, умістити, -ся, 

• см. Вміщати, -ся. 
Уміщення, см. Вміщеяпя. 
Умлівати, -ваю, умліти, -лію-к 

1) млегь, обомлевать, обо- 
млеть; 2) пзопреть, доварп- 
вгіться, довариться, [честве. 

. Умнбзі, я ар.—в большом коли- 
Умняти, умну, -неш, см. Уми¬ 

нати. 
УмАва, -ви м умбвиии, -вин 

—уговор, уС.ТОЕПв, договор. 
УмАвка—1) договор, условпе; 

2) еделка. 
Умовкати, -каю,умАвкнути, -ку 

—умолкать, умолкнуть. 
Умбвлений—условденкий. [-СЯ. 
Умовляти, -ся, см. Вмовляти, 
Умбвний—1) уелошшй; 2) сго- 

воряивьій. 
Умовчати, см. Вмовчувати* 
Умбвчки, нар.—мояча. 
Умокати, см. Вмокати* 
Умокріти; см. Вмокріти* 
Умолити, -лю—умолить. 
Умол6т, -ту, см. Вмблот» 
Умолбти, см. Вмолбти. 
Умолотити, см. Вмолотити, 
У мінятися, -НЯЮСЯ — устать, 
утомиться. . % 

Умбра, -ри—1) измор, томле- 
вие, томптельноо состоянне; 

2) страда. 
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Умордовувати, -довую, уморду- 
ватн, -дую—нзмучпвать, из- 
мучить, потомить. 

Уморити, -рю—1) см. Вморити; 
2) прекратпть. У. справу — 
прекратить дело. -ся, см. 
Вморитися. . [морпть. 

Умірхати, -хаю — утомить, из- 
Умітузатн, -ся/умотати, -ся, 

см. Емітувати, -ся. 
Умоцьівувати, -ся,умоцювати, 

-ся. см. Вмоцьовувати, -ся. 
Умочати, см. Вмочати. 
Уміщувати, -ся, умостити, -ся, 

см. Вміщувати, -ся. 
Умрець, }). умерця—мертвец. 
Умудрити, -рю — вразуьгить, 
умудрить, просвстпть; -СЯ— 
умудряться, КЗЛОВЧИТЬСЯ. 

Умудрувати, см. Вмудрувати. 
Умулятися, -ллюся, умулитися, 

-юся—1) втираться, врезать- 
ся; 2) загрязняться, загриз¬ 
ши ься плом. 

Умчати, -чу — умчать, увлечь. 
Ум’якніти, -нію—смягчитьея. 
Унадитися, см. Внадитися. 
У напуски, пар. — на-вьшуск. 
Штані кДсить унапуски—во- 
сит брюки на-вьтпуск. 

У наслідувати, -дую— V) унасле- 
довать; 2) подражать. 

Унатуритися, -рюся—развить- 
ся фпапчвскп. 

Унахилку, см. Внахилку. 
УнезабарІ, см: Внезабарі. 
Унещасливйти, см. Внещаслн- 

вити. 
Унигати, -гаю —заморпть, уто- 
Униз, см. Вниз, [мпть. 
Унизу, см. Внизу. 
Уникати, -каш, уникнути, -кну, 

-пеш (куди, у що) — 1) вхо¬ 
дить, хаживать, войти, зайти; 
2) {угереносно) вмешпваться, 
вмешаться, вникать; 3) чогб 

— избогать. У, сварок—избе 
гать ссорн. [ся 

У никатися, - маюся—стидпт ь 
Унимливий—робкий, застсичи' 
вьій, етидпивьій. " 

Унііт, -та, ушіта, -ти—уяиат 
УНЙЦТВО—унпатская вора. 
Унишкнути, -ся, -ну, -ся, -нсш 

* -ся, см, В нишкнути, 
Ун ІверсаЛ,-лу прав птельств чн 

распоряженпе, об’нвлснае. 
Уносити, -шу, -сиш, унести, 

-су — 1) см. Вмісити. Уні- 
сити в уха — еообгцать. 2) 
{тольхо сов. в.) понять, усво- 
пть; -ся, см. Вніситися. 

Уночі, см. Вночі. 
Унішення, см. ВкДшення. 
У нудити, -джу, -ДИШ утомить. 
Унук, -ка, см. Внук. 
Унука, -ки, см. Внука.. 
Унуків, -кова, -ве, см. Внуків. 
Унурити, -рш—опустить, поту¬ 

пить; -ся—потуриться, 
Уняти, см, Уймати. 
Унятливий—вннмательннй. 
Уорати,« -рю—вспахать. 
У сад, елі, В над. 
Упадати — 1) см. Впадати. У* 

в слів о—вмсшиваться в раз- 
говор. 2) воегать, вбежать; 3) 
ДО КОГО—зайти к кому; 4) на¬ 
тикаться, наткнуться. Упа¬ 
сти в тісну діру - попасть в 
затрудпптелькое положение. 
У. у гаразд—достпчь благосо- 
стоянвя. У. на коня — вско' 
чить на лошадь. 5) опу- 

'ститься, сесть. Впала до нас 
чутка—пришея к нам слух, 
6) вваливаться, ввалиться; 7) 

%>(только соверш. вид.) насту¬ 
пить; 8) следовать, прихо- 
диться, иаддсясать; 9) За ким 
—ухаживать за ком, бить 
иеравнодушиьім к кому. 

Упадатися—У пла взувати 

Упадатися,-дається (6езл.) слу- 
чаться. [ностньш. 

Упадливий—старатедьньїй, рев- 
Упадок и уиадь, см. Впадок. 
Унаківуваиня — упаковьшаиие, 
укладка. 

Упаківузати,-овую, упакувати, 
•кую—1) 1 ^иаковнвать, упако- 
вать; 2) ворасивать, вброспть: 
-СЯ (ДО кого) — вломиться к 
кому, [твій, вакантний. 

Упалий—1) надший; 2) незапя- 
Уиам’ятку, см, Впамятку. 
Упасати, .саю, упасти, -су— 

.упасать, упасти; -ся—утуч¬ 
ни ваться, вскорг-титься. 

У паскуджу вати, см. В пас ну¬ 
джу вати. [мий. 

Упаслий — легко откармливае- 
Упасуватися, -суюся, упаса¬ 
тися. -саюся—опоясьіваться, 
опоясаться. 

Упахувати, упахати, -хаю—со- 
бирать, взять с доля. [няти. 

Упевняти, упевнити, см. Впев- 
Упевнятися, упевнитися, см. 
Впевнятися. [управиться. 

Упельгати, -гаю — у строять, 
Уперве, упервині, см. Вперве. 
Держати жінку уперве — 
бить женатьш дервілм бра- 

Упсред, см. Вперед. [ком. 
Упереджати, -джаю, упередити, 

-джу, -дйш — 1) опережать, 
обогнать; 2) предунреждать, 
предупредпть. 

У пере к, нар.—попоре к. 
Уперекидь, см. Вперекидь. 
Упереміж(ку), см. Впереміж. 
Упереспи, упереснпи, пар,—во 

время глуиокого сна. 
Уперехрест, см. Вперехрест. 
Уперечка—сорт плахти. 
Уперізувати, -ся, уперезати, 

-ся, см. Вперізувати, -ся. 
Уперіщити, см. Вперіщити, 

Упертий, сМ. Впертий. 
Уперше, упершині,с.и. Вперше 
Улеститися, см. В пеститися. 
Упиватися, упитися, см. Впи 

вдтися, впитися. 
Упильнувати, см. Впильнувати 
Упин, см. Впин. 
Упинати, -ся, уп’ясти, -ся, см 

Впинати,,-ся, вп’ясти, -ся. 
Упинчатися, -чаюся (за ким), 

ЧИМ)—хл о потать, доби катьса 
(о ком,чем), добиваться (чего), 

Упиняти, -ся, упинити,-ец$см. 
Впиняти, -ся, впинити, -ся. 

Упир, -рй—упирь. 
Упирати, -раю, уперти, упру, 

-реш — 1) втаскивать, вта* 
щить, втянуть; 2) втискипать, 
втиснуть; -Ся—1) упираться, 
упореться; 2) упрямиться, за- 
упрямнться; 3) втискиваться 
втиснуться, влазить, влезть. 

Упиріщя, -ЦІ— жевщина-упирь 
Упиряна, см. Впиряка. 
Упйс, .см. Впис. 
Упити, -ся, слг. Впитися. 
Упихати, -ся^ упхати, -ся и 

упхнути, -ся, см. Впихати, 
-ся, впхати, -ся. 

Упівнічі, нар.—вполночь. 
Упізнати, -наю. -єш—узнать 
Упікати, -ся, упекти, -ся, см 
Впікати, -ся, впекти, -ся. 

У піл, см. Впіл. 
Упшнення —напоминапис. 
Упімнути, -ну— напомнпть. 
Упірка, -ки » продохрашітель- 

ний плот при сукновально 
Упірливо, нар,—упорно. 
Упірнати, -наю, упірнути, -115 

—нирять, нирнуть. 
У пірний—упорний. 
У п ісля, пар,~^после. 
Уплав, пар.—вплав. • 
Уплавзувати, -зую—вигладить • 

уравнять ползая. 



У плескати—Упорскувати 804 

Уплескати, см. Вплескати; -ся 
— проболтаться. 

Уплеснути, -ну—вплеснуть. 
Упливати, уплинути, см. Впли¬ 
вати, вплинути* 

Упливати,упливти,уплисти, см. 
Впливати, впливти, вплисти. 

Уплинь, см. Вплинь. У. за во¬ 
дою—по течению. 

У пліт, -льбту, у плітка, -ки— 
1) косоилетка (лепта); 2) прп- 
плетпая коса. [ти. 

Уплітати, уплести, $м. В пл і та - 
У пліточка—ум. от у плітка. 
У плодити, -джу, -диш—родить, 

породить; -СЯ—родиться. 
Уплутувати,-ся, уплутати,-ся, 

— 1) см. Вплутувати, -ся; 2) 
приставать, при називаться, 
прпвязатьея, 

У плюснули, -сну—упав в воду, 
сразу погрузпться. 

Уплямити, -млю, -миш— запят- 
нать. [еьій. 

Уповажнений — уполномочеп- 
Уповажнюватн, -важнюю, у по¬ 

кажи ити , -ню—у по.тномачи- 
вать, уполномочить. 

Уповати, см. Вповати. Не впо¬ 
вати — не обращать внима- 
нпя. і надежде. 

Уповатися,-ється (безл.)—бить 
Уповзати, уповзти, см. Впо¬ 

взати. 
Уповивання—обматьзванне, за¬ 

порати ванне, пеленание. 
Уповивати,-ваю, уповити,-в’ю, 

-єш, с.и. Вповивати. У. су¬ 
мом — опечалиться, взгру- 
СТІїуі'Ь. 

У повивач, -ча—свивальник. 
Уповід&ти, уповістй, см. Впо- 

в і дати. 
Уповістктн, -іду—известлть. 
Упбвні, см. Впбвиї. [жений. 
Уповноважений, см. Вповноваж 

Уповноважувати —уполномача- 
вать. (обгадиться. 

У поганити,-ню—обгадпть; -ся — 
Упогонйти, -ню — уметь ного- 
. вять воло в, управлять имп. 
УподУба, см. ВподУба. В упо- 
дббі бути — правиться, б віть 
по в кусу. 

Уподббати, см. Вподббати. Він 
це вподобав—ему зто понра- 
вилось. -ся—поправиться. 

Уподббний, см. ВподУбний. 
Упод6вж,с.к. Вподог-к. [ровать. 

і Упоетизувати, -зую—опоотмзп- 
Упоїти, упою, упоїш—упопть. 
Упокій, -кбю — 1) успокоевие, 

і покой. З упокбєм—споковно, 
в покое. 2) упокой. 

У ПОКІЙНИЙ—СПОКОЙНЬІЦ, 

^ Упокбрення, -ння—покорность, 
умиротвореяпе, смиреппе. 

У покурювати,-рюю, упокУрити, 
-рю—сморять, смирпть; -СЯ— 
1) см яряться, смприться; 2) 
покоряться, покориться. 

УпокУювати, -кУюю, упокбїти, 
-кУю—успоканвать, успоко- 
ить; -СЯ — усно кав даться, 
успокоиться. [ся. 

УнолУжитися, -жуся—отелить* 
УполУти,-лю -виполоть (часть). 
Упоминати,-ся, упімнути,-ся, 
' см. Впоминати, -ся* 
Упоминок, -нку—напоминаїше. 

, У помну, нар.—памятно. 
Упон, -ну—прпвязь. 
Упоперек, см. ВпУперек. 
Упопружувати, -жую, упопру- 
жити,-5ку—подвязивать; іюд- 
вязать подпругу. 

Уобрати,-ся,см. Впбрати,-ся. 
УЙУровень, нар.—вровень. 
Упорожні, см. Впорожні. 
Упором, пар.—сплою, насильно 
Улорбти, см. ВпорУти, 
УпУрскувати, см. ВпУрокувати. 

У поруч—Уремениіи 
40 Г> 

УпУруч, пар.—рядом, рука-об* 
руку. 

У поряджуват и, см. Впоряджати. 
УпорядкУвувати, см. Впоря¬ 

джати. [см* Впорядник. 
Упорядник,-ка,упорядчик,-ка, 
Упосажувати, -жую, упосажи- 

ти, -жу—давать, дать при¬ 
данеє. У. знанням — снаб- 
дить знанием. У. грішми — 
обеспечііть деньгами. 

Упіслі, см. Впослі. 
Упослід, упослідок, см. Впослід. 
Упослїджати, -джаю и упослі¬ 

джувати, -джую, упослідити, 
-джу, -диш (кого)~1) поіин- 
кать кем; 2) относиться к 
кому с дрезрениом. 

Упосліджений — находящпііся 
у всех в презрешш. 

Упбтай, см. Впбтай. 
УпУтемку[и], см. Впбтемки. 
Употрійні, см. Впотрійні. 
Употужнити, -ся, с.«. Впотуж- 
цити, -ся. У. на кУго—опол- 

Управді, см. Вправді. [читься. 
Управняти, управнити, см. 
Вправняти, вправнити* 

Управо, см. Вправо. [белье. 
Упрати, упер^ — обстирпть 
Уприпуст, см. Вприпуст. 
УпритуЗІ, см. Впритузі. 
Упрйсі, пар.—вприсядку. 
Упритул, нар.—впдотную. 
Уприяерть, уприщерть, нар.— 

в уровень. 
Упрівати, упріти, см.. Впрівати. 
Упроваджувати, упровадити, 

см. Впроваджувати. 
Упродовж, см. Впродбвж. 
Упрбст, см. Впрост, [ти, -СЯ- 
Упрохати, -ся, см. ВпрУхува- 
Упруг, -га—1} мера поверхно- 

сти; 2) четверть рабочего дня. 
У прядати,-даю, упрястн, -ряду, 

см Впрядати. 

У нудитися, СМ. Впуднтися- 
У п у ка—вд а в л евпе. 
Упурнути, см. Впуркути. 
Упускання, см. Впускання. 
Упускати, упустити, см. Впу 

скати. І 
Упускне, -нбго—(в евадебн. об 
ряде) плата за пропуск бояр 

Упуст, -ста —шлюз. [дуть 
Упушити, -шу—вспучить, на- 
Ураговйй—чертов, чертовский 
дьявольскиіі. 

Урадувати, см. Врадувати. 
Уражати, -ся, уразити, -ся, 

см. Вражати, -ся. 
УражлнвиЙ —впечатлительний. 
Ураз, ьар. — 1) вдруг, сразу; 

2) вместе, за-одно, на-ряду. 
Ураз, -зу — 1) рана, больно^ 
место; 2) матка. Ураз вихб- 
дить—вьшадеяпе матки. 

Ураза—1) рана; 2) оскорбле- 
ниє» обида. 

Уразище —у в. от ураз. 
Уразливий—1) чувствительешй 

к -боли; 2) прпчпняющий 
боль; 3) обидннй, оскорби- 
тельпий. У-ве слово—обид- 
ное слово. 

Уранці, см. Вранці* 
Урятувати, см. Урятувати. 
Ураяти, саг. Враяти. [ность. 
Урбарія,-рН—денежная поник- 
Урвант, -та—железная скоба. 
Урвиголова,. урвипола—сорвп- 

г олова, [льє. 
Урвисько, урвище—обрьів.уще- 
Урвитель, -теля—сорваиец. 
Урда—1) ковопляпьіе, маковіле 

вижимки; 2) овечий сир. 
. Уредний, см. Вредний. 
Уреклйвий, см. Урічливий. 
Уремезбвувати, -вую, уремезу- 

вати — укреплять, укрепить. 
Уременитн, -НЮ, -НИШ—ПрОЧНО 

сдолать. 



У речення — Уряду ва »*♦»». 

Уремення—ечастье. удача. 
У репіжити, -Жу—ударить, стег¬ 

ну ть. 
Уретно, нар.—скучно, печально. 
Уречи, -чу, -чеш, см. Урікати. 
Урешті, см. Врешті. 
Уривати, -ся, увірвати, -ся, 
урвати, -ся, см. Вривати, -ся. 

Уривати, -ваш, урити, -рию 
—заривать, зарить; -ся—за¬ 
риваться, зариться." 

Уривок, -вка обривок, отрьі- 
Уривцем, см. Вривцем. [вок. 
Урихтовувати, урихтувати, см. 

Врихтовувати. 
Урівень, урівні, см. Врівень* 
Урівноважений—уравновешен- 

ний. 
Урівноваженість, -ности-урав- 

вовешенность. 
Урівняти, см. Врізнювати. 
У різати, -ся, см. Врізувати, -ся. 
Урікати, -ся, уректи, -ся, см. 
Врікати, -ся. 

Урічлнвий и урічний — 1) ((> 
глазах) " дуряой, способний 
еглазпть; 2) которого можно 

Урль6п,-пу—отпуск. [еглазпть. 
>рльопас, -су—отлускной 6и- 

лет (у солдата). 
Урльопвик, ~ка—находящинея 

в отпуску. 
Урма—1) дорога, протоптаїшая 

скотом; 2) стоянка скота в 
поле. 

Уроблений, см. Вроблений. 
Уробляти, -ся, уробити, -ся, 

см. Вробляти, -ся. 
Уровище—викидиш. 
У рід, -ду я уроджай, -джаю— 
урожай. 

Урбда, см. Врода. 
УродаЙ, -дая, уродник, -ка— 

краса вед. 
Урбдженнії—1) рокдеиииії; 2) 

счастлпво рождеиньш. 
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Уродливий, см. Вродливий. 
Уродниця, -ці—красавица. 
Урбдонька—ум. от урбда. 
Урожатися, уродитися, -джуся, 

-дишся—1) родиться; 2) уро¬ 
диться. Де не посій, то врб- 
диться—везде он, во все вме- 
шпваетея. 3) появиться (не- 
ожпданно). 

Урожденець, см. Врожденець. 
Урозсип, см. Врбзсин. 
Урбзтіч, см. Врбзтіч. 
У розумній, см. В розумній. 
Урбїти, -ся, см. Врбїтн. 
Уріки, урбчика, см. Врбки, 

врбчина. [стить. 
Уронйти, -ню — уронить, упу- 
Уростати, урости, см. Вростати. 
Урбстич и урбстіч, см Врбзтіч. 
Урочистий, см. Врочистий. 
Урбчище. -ща — 1) урочище; 

* 2) еглаз. 
Урбювати, уроїти—воображать, 

вообразить. 
Урубати, -бат — 1) пару бить; 

2) ранпть; 3) иметь силу, 
остроту рубить; -ся — пре- 
заться, в рубить ся. [лем. 

Урублити, -ліо — нажата руб- 
Урунюватися, урунитися, см. 

Врунюватися. 
Уручати, -чаю, уручйти, -чу, 

-чиш—вручать, вручить. 
Урчання, -ння — урчанье, вор- 

чанье. г 
Уряд, -ду — 1) должность; 2) 

управленпе;3) правительство. 
Уряджати, -ся, урядити, -ся, 

см. Вряджати, -ся. 
Урядник, см. Врядник. 
Урядницький—ЧПНОВНПЧИЙ. 
Урядбвий — 1) казеїший, ира- 

витєльствєнніліі; 2| оффн- 
циальний. [нпе, порядок. 

У рядок, -дку {гал.)—установло- 
Урядування, см. Врядування. 

бо? урядувати—Ускубнути 

Урядувати, см. Врядувати. 
Урясйти, -шу—густо увешать. 
Урятувати, -тую—спасти. 
Ус, р. уса и вус, р. вуса, мп. уса 

Гвуса) и уси (вуси) — 1) ус. 
Під усом бути—находиться 
в возрасте 19—20 лет. 2) ость 
іна колосьях): 3) (ми.) уси 
(вуси)—нашивки на складках 
одеждш (кожушайка, евйта, 
кунтуш, керсетка и пр.). 

Усаджувати, усаджати,усадити, 
см. Всаджувати. 

Усань, вусань, -ня—усач. 
Усапатися,-паюся—занмхагься. 
Усатий, вусатий — 1) усатиіі, 
усастмй; 2) остистий. Вусаті 
уставки—род вишивки. 

Усвиріпктися, -плюся, -пиш- 
СЯ—сильно г.адоесть. 

Усвітйти, с.и. Всвітити. [во. 
Усе, см. Все. Все однб—все рав- 
Усевіда, -ДН (оі?к(.) — всеведаю- 
щий. 

Усевладний, см. Всевладний. 
Усеїда, усеїдний, см. Всеїда. 
Усеїдний тиждень—всеядиая 
неделя. 

Усей, уся, усе, .кест. — вес^, 
вся, псе. 

Уселянин, см. Вселяккй. 
Уселяти, -ся, уселити, -ся, 

см. Вселяти, -ся. 
Уссможливізй—всемореїлй. 
Усенарбдній, См. Всенарбднїй. 
Усениця, -ЦІ—гусеаица/ 
Усеплодющий—всеплодний. 
Усердя, -дя — усердпе. 
Усесвітній, см. Всесвітній. 
Усещедрий—всещедрьій. 
Усидіти, см. Всидіти, 
Усилкбвуватися,- -вуюся, уси- 

лбвуватися, -ловуюся — си¬ 
литься, стараться. 

Усиловувати, усилувати, см. 
Всі?лову?ати. 

Усиляти, усилити, см. Всилятн' 
Усилятися, -ляюся, усилитися, 

-люся — (о питхе) вдеватьсн 
в иглу. 

Усилятися, -ляюся — яавязи- 
ваться, иабпваться. 

Усильнітіі, -И*ю — усилиться. 
Усипати,*паю, усипати,-ллю, 

-плеш — 1) см. Всипати Хи 2: 
2) от ЛІ! вать, отлить (из ме- 
талла); 3) [толока сов. в.) воііти 
гурьбой. 

Усипати, -п&Ю, -сш — спать, за¬ 
сипать. 

Усипище, см. Всипище. |-ся. 
Усипляти, -ся, СМ. Всипляти, 
Усиротіти, см. Всиротіти. 
Уситйти, -чу, -тиш, см. Всіі- 

титн. [хати. 
Усихати, усбх(ну)ти, см. Вси- 
Усідати, усісти, усяду, см 

. Всідати. 
Усікати, усікнути и усікти, 

см. Всікати, 
Усілякий, см. Всілякий. 
Усінниця, слг. Усеннця. 
Усісінький, СМ. ВсІСїНЬКИЙ. 
Усічи, -чу, -чеш, см. Усікти. 
Усіяти, -сію—засеять. 
Ускакувати, см. Вскакувати, 

іУскіс, кар—внось. 
Ускіс/інка—праздиичп. сорочка. 
Усїсладнення-^осложненив. 
Ускладнювати -осложнять. 
Ускок, -ку—каскад. 
Ускоки» см. Вскоки. 
Ускорах, нар— вскоре. 
Ускбсом, пар.—пекоса. 
Ускбчку, нар.—галопом. 
Ускромадити, -джу, -диш—на* 

скрестп. 
Ускромленний—укрощоявий. 
Ускромляти, -ляю, ускромйти 

-МЛЮ, -мйш—укрощать, сми* 
Ускрут, нар.—сеіічас-же. [рять 
Ускуб(ну)ти, см. Вскуб(ну)ти. 
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Уславляти, -ляю, уславити, 
-ВЛЮ, -виш — прославлять, 
прославить;-ея-прославлять¬ 

ся, прославиться. 
Услід, СМ. Вслід. 
Услідкувати, см. Вслідкувати, і 
Услбн, -ну — продолговатая 

скамья. 
У слуга—услужение, прислужи- 

вавве. 
Услуговувати, -гбвую, услугу¬ 

вати , -гую—услуживать. 
У слугування— прислужи ванве. 
Услужити, -жу—услужить. 
У служник, -ка—дрислужвик. 
Уелухнути, -ну—послушаться. 
Усмагнути, -гну-—(о ягодах) 
доспать. 

Усмажитися, -жуся — 1) нажа¬ 
риться; 2) смУдушніти. 

Усмак , см* Всмак* 
Усмакувати, -куш — разлако- 
мпться на что. 

Усмерть, нар.—до - смерти. 
Усмикнути, *кну—рвавуть, дер- ] 

нуть. ' 
Усмілюватися, -люшся, усмі- 
литнся, -ЛЮСЯ—осм вливать¬ 
ся, осмелиться. 

Усміти, -ЛІІЮ—посметь. І 
Усміх, -ху и усмішка—улнбка. 
Усміхатися, см. Всміхатися* 
У с мі х л и в и й—у либаю іди й ся. 
Усміхнений—ульшающийся. 
Усмоктувати, -ся, см. Всмбкту- 

вати, -ся. 
У снаститися, -ідуся — у кро¬ 

питься. 
Усббитися, -блюея, -бишся (з 

КИМ) — производить усобиду 
(с кем). 

Усобиця, -Ці—усобице. 
Усобник, -ка—крамольник. 
Усовіщати, см. Всовіщати* 
Усокотйти, см. Всокотити, 
Усоліти,'см. Всоліти. 

У солодіти, -ся, -даю, -ся, -єш, 
-ся—сделаться сдадким. [-СЯ. 

Усолодити, -ся, см. Всолодити, 
Усорбмити, -млю, -миш-при- 

СТЬЇДПТЬ. 

Усбхлий, їм. Всбхлий. 
Успівати, см. Вспівати* . 
Успішати, -ся, -шаю, -ся — 

спешить, торопиться. 
У споді, см. ВсподІ. 
УспосЛблениЙ—1) усгроеини»: 

2) расположенвьій; 3) огно- 
сящийся (к кому). Він є ДО 
мене дйбре успособлечий- 
он ко мне хорошо отвосится. 

Успосбблення, -ННЯ—1) устрой- 
ство, врпспособлевпе; 2) на¬ 
тура; о) располоясенне. 

Усправедлйвлювати, -люю, ус- 
ираведлйвити, -влю, -виш— 
оправдувать, оправдать; -ся- 
оправдьшаться, оправдаться 

Успра(в)жки, см. Веправжки 
Уста и вуста, р. уст и вуст 

^губи, уста, і крихти в устах 
не булб—ШЇЧвГО не ел. Золо¬ 
ті в тебе уста—как ти хоро¬ 
шо, красиво говориш. З уст 
ні пари—молчит, не говорит 
ни слова. 

Устава, -ви—установка. 
Уставання, см. Вставання. 
Уставати, устати, см. Вста¬ 

вати. 
Уставка, см. Вставка, 

і Уставляти, -ляю, уставити, 
-влю, -виш—1) см. Вставля- 
ТИ; 2) ставить, поставить во 
что; 3) устанавливать, уста¬ 
новить. 

Установа—1) обмчай, обьїкно- 
'“венпе; 2) лостаиовдение; 3) 
условио; 4)учреждение,иред- 
приятпе. 

Установляти, установити, см. 
Встановлювати, встановляти. 

ЛГ^нУ.*; 
Чт :*М! 

У станок—У сюс|н!.киИ 
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УстаїЮК, -нку — время встава¬ 
ння. [рзться. 

Устарати, -раю (гал.) — поста- 
Устарітн, см. Встаріти. 
Устаткбвання — оборудованио і 

(предмет). 
Устаткбвуваїи,-кбвую, устат¬ 
кувати, -Кую —оборудовать. 

Устаткування —оборудование. І 
(процесе). 

Устатчитися—стать твердо на 
чем. У. в сдбві - одержать 
слово 

У Стек лий—бешешлй, .раз’ярен* 
Устеклина, см. Встеклина, [ний. 
Устеляти, -ся, -ляю,-ся, усте¬ 
лити, -ся, -ЛІО, -ся — усти¬ 
лать, -ся. 

Устенок, -нку—1) отверстие в 
риболовпом снаряде; 2) от¬ 
верстие в загоне для овец. 

Устерегти, см. В стер і гати, всте¬ 
регти; -СЯ—убереться. 

Устигати, см. Встигати. 
Устиджати, -джаю, у стидити, 

-джу, -ДИШ — стидить, при¬ 
стидить. 

Устидитися, -джуся, -дишся— 
устьідитьея, пристидиться. 

Устилати, см. Встилати. 
Устілка—стелька (в сапоге). 
Устіль, нар.—сполна. 
Усне, пар.—словесно. 
Усний—устний, словесний. 
Устбй, нар.—стоймя. 
Устбйний —достойний, заслу¬ 
жи вающіій. 

Устоювати, см. Встбювати* 
Устрахнутися, -нуся — пспу- 

гаться. 
Устрелити, см. Бстрілювати, 

встрелити. 
Устрибувати, см. Встрибувати. 
Устригти, см. Встригти. г 
Устрим, -му—удерж. [вати. 
У стрівати, уетріти, см: Встрі* 

Устрій,-ою~ строй, устройство. 
Устромляти, устромити, см. 
В ст р о м л ят и. [сяє Д пт Ь. 

у Строчити, -чу—заметить, про- 
Уструг ати, устру гнути, см. 
Встругати, встругнути. Устру¬ 
гнути штуку—устропть шту¬ 
ку . [вати. 

Устрявати, устряти, см. Встря- 
Устрягтй,-гиу, -неш—всунуть¬ 

ся, застрять. 
Устугва—полоса кожи, ремвнь. 
Уступ, см. Вступ. [пати. 
Уступати, уступити, см. Всту- 
Уступатися, уступитися, см. 
Вступатися. 

Уступитися, -плюся, -пишся— 
отойти, еоііти с дороги. 

Уступне, см. Вступне. 
Уступний, см. Вступний. Усту¬ 

пне письмб—запродажная за- 
Устяж, см. Встяж. [ийСЬ, 
Устьобнути, см. Встьобиутии 

І Усування—устраиевие, ^хстра- 
цензе (процесе). 

І Усувати, -ваю, усунути, -ну — 
і 1) вдвигать, вдвввуть; 2) 

устранять. У* 3 посади -* 
устранять от должности. -ся 
—1) вдвнгаться, вдвинуться; 

і 2) протискуваться, протис¬ 
нуться. , [джуаати* 

Усуджувати, у судити, см. Всу- 
У судний, см. Всудйий. 
Усукати, см. Всукати. 
Усунення, -ННЯ — устравевие 

(закончев. действпе).4 
Усупротйвитися,-влюся, -виш- 

ся—воспротпвптьея, устоять 
(Пр^ТПБ ЧОГО). 

Усуціль, см. Всуціль, [шить. 
Усушйти, -шу—насушить, осу- 
Усушок, -шка—внеохшее яйцо. 
Усюди, см. Всюди. С' г 
Усюсінький, усюсічкиЙ и усг^- 

ськяй—решитвльао весь. 



Усяк—Утілення ЧИ) 

Усяк, усякий, С.Я. Всяк, зся-! 
Усяк, см. Всяк, всяко. [кий. 
Усякати, усякнути, см. Всяка- 
Усяково, пар.—всяяески [ти. 
Усячина, см. Всячина. 
Усьбрбати, -баю—хлебнуть. 
Утаборитися, -рюся — укре- 

виться в д а горе. 
Уталапатися, -паюся—1) нпу- 

таться; 2) обрнзгаться. 
Уталашитися, -шуся-у тихнуть, 

стихнуть. 
Утанажити, -жу — наморить, 

утомить] -СЯ — намучиться, 
утомиться. 

У тарабанити, см. Втарабанити. 
Утаскатися, см. Втаскатися. 
Утаювати, -ся, см. Втаювати, 

-ся. [вати. 
Утверджувати, с.н. Втверджу- 
Утверджуватися, утверджуюся, 

утвердитися, -джуся, -дншся 
— утверждаться, утвердить- 
ся, укрешіться. 

Утвір, -ВОру — образование, 
произаедение (предмет). 

Утвйрсння, -иня—образование, 
созидааие (процесе), [вьій. 

УтворниЙ — стройньїй, краси- 
Утв&рювати, -рюю, утворити,' 

-рю—Л долать, создать, со¬ 
творить; 2) отворнть. 

Утсклий, см. Втеклий. 
Утеяепати, см. Втелепати. 
Утелющувати, см. Втелющу* 

ватні 
Утепініти, -нію—осдеішуть, 
Утеня, -няти—утенок. 
Утепенитися, -нюся — наму¬ 

читься, умаяться. 
Утеребити, см. Втеребити. 
Утересуватися, -суюся—зате¬ 

саться, забраться. 
Утерпіти, см. Втерпіти* 
Утсрятм, см, Втеряти. 
Утеча, см. Втеча. 

Утечи,-чу,-чеш, см. Утікати. 
Утечище—убежище. 
Утикати, уткнути, см. Втяка- 
ти, уткнути. 

Утикати, уткати, см. Втикати* 
вткати. 

Утйна—утка. 
Утинати, -наш, утнути, -ну и 

утяти, утну, -кеш — 1) СМ, 

Втинати; 2) (только сов, в.) 
понять, догадаться. 

Утинок, см. Втинок. 
Утирало, см. Втирало. 
Утирати, -раю, утерти, утру, 

-реш, см. Втирати; -ся—1) 
утираться, утереться, вьгге- 
реться; 2) вілгдаживаться, 
вигладиться. 

Утнрач, см. Втирач. 
Утирити, -ся, см. Втйритн,-ся. 
Утиск, -ку—притесненйе, угне¬ 

те іше. 
Утйская, -ча— угнетатоль. 
Утискувати, -кую, утискати, 

-каш, утиснути,-ну—1)пря* 
теснять, притеснить; 2> вти- 
скивать, втиснуть; 3) см. Вти¬ 
скувати;* 4)- (только сов. в.) 
всунуть; 5) (только сов.) пта- 
щить; -ся, см. Втискатися. 

Утихати, с*. Втихати. 
Утихлий, см. Втихлий. 
Утихомирювати, -ся, см. Вти¬ 

хомирювати, -ся. 
Утиця, -ці—утка. 
Утишати, см. Втишати. 
У тишка—затишье. 
Утік, р. утеку, слг. Втік. 
Утіканка—бегстао; 
Утікати, см. Втікати. 
Утікач, -ча, см. Втікач. 
Утікачів, -чева, -ве—принадлв- 
жапцін беглецу. 

Утікачка—бегаянка. 
Утікти, -течу, -чеш— убежат^ 
Утілення, см. Втілення. 

811 Утілювати — Утулювати 

Утілювати, -ся, утілятн, -ся, 
/утілити, -ся, см. Втілювати, 
Утім, см. Втім, [втілити, -ся. 
У тірник—з ау тор ник. 
Утісняти,-няю, утіснйти,-нш— 

аритесшіть, притеснпть. 
Утіха —утеха, удовольствие, за- 
Утічка—вставка з брус, [рана, 
У тічка—1) бегетво; 2) шов. 
Утішати, см. Втішати; -ся— 
радоваться*, обрадоваться. 

Утішний, см. Втішний. 
Утішно, кар,—весело, радост- 

нр, приятно. 
Утлий —слабьііг, слабослльний, 
утлнй. 

Утлий- плохой. 
УтовКіМачувати, утовкмачити, 

см. Втокмачувати. 
Утовкти, см. Втовкти. 
Утбвш, утовшки, см. Втовш, 
Утбді, нар.—тогда. [втовшки. 
Утокмити, -МЛИ), -мйш — 1) 
устроить, прпетропть |на 
службу); 2) устромить. Очі 
у. — устромить взор; -ся— 
у строяться, іфистроиться. 

Утілитися, -люся—удовлетво- 
риться. 

Утолочувати, утолочити, см 
Втолочувати. 

Утбма, см. Втома* 
Утбмлювати, утомляти, см. 

Втбмлювати. 
Утомний, см. Втомний. 
Утбплена, см.9Втоплена/ 
Утоплений, см. Втбплений. 
У т 6п л и й —-у то а у вший. 
Утбптувати, утоптати, см. 
Втбптуватн. 

Уторгувати, см. Вторгувати. 
Уторжитися ,-жуся—вьіручить- 
Утори, см. Втори. * [(ся). 
Уторнцею, нар.—вдвоє, вдвоем. 
Уторік, см. Вторік. 
Уторопати, см. Второпати. 

Уторопити бчї—уставить глаза. 
Уторувати, см. Вторувати. 
Уточувати, уточити, ем. Вто¬ 

чувати. 
Утрактовувати, -тбвую, утрак- 
Тувати, -тую — 1) угощать, 
попотчевать; 2) уломать. 

Утрапляти, см. Втрапляти. 
Утратний, см. Втратний, [-ся. 
Утрачати, -ся, см. Втрачати, 
Утретє, утрейтє, см. Втретє. 
Утриконь, пар, — тройкой ло¬ 

ві ад ей. [нец. 
Утриманець, -нця — иждмве- 
Утрйманка— ті ждті вовка. 
Утримання — содернсание. На 
у-ННІ—на пждивешш. 

Утримувати, -мую, утримати, 
«маю—1) удержувать, удер¬ 
жать; 2) содержнвать, содер- 
жать; -СЯ — воздерживаться* 
удержуваться, удержаться, 

У трійний—я довитий. 
Утроба—І) утроба, живот; 2) 
дитя в зародьіше; 3) понос. 

Утропі, нар.—следом. 
Утрошити, «щу—1) втиснуть, 
випхнуть; 2) сл о мать, побить. 

Утрудняти, -няю, утруднити, 
-нк>—затруди ять, затруднжть. 

Утрунок, -ику—1) желудок; 2) 
напиток. 

Утрупатися—привикнуть. 
Утрусити, -шу—стряхнуть. 
Утручання, см. Втручання. 
Утручати, -чаю, утрутити, -чу, 

-тиш — толкать, ста.':кивать, 
втолкауть; -ся, см. Втруча¬ 
тися. 

Утрясти, -су—уехать, убр^ь- 
ся; -ся —убраться, убежать. 

У туга— скорбь, печаль, горесть. 
Утулювати, -люю, утуляти, 

-ляю, утулити, -лю, см. Вту- . 
люватн; * ся—вмощаться, вме* 
ститься, иоместиться. 
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Утушкбвувати, -вую, утушку¬ 
вати, -кую, см. Втушкува¬ 
ти; -СЯ — кутаться, закуту¬ 
ваться, закутаться, 

Утюпкатися, -каюся — уртать 
(от ходьбьі, работьї), 

Утя, р. утяти—утенок. 
Утягати и утягувати, утягти, 

см. Втягати; -ся—втагивать- 
ся, втянуться. 

Утяжіти, -жію—отяжслеть. 
Утямити, -млю, -миш—сообра¬ 

зять, понять. 
Утямки[у], см. Втямки. 
Утямління, см. Втямління. 
Утямок, -мку, см Бтямок. 
Утяти, см. Утинати. 
УтьбКОМ, пар,—убегая. 
Ухань, -ня и ухач, -ча—длин- 

иоухий. 
Ухатий—длнняоухий, [вне. 
Ухвала—решение, поетановде- 
Ухваліовати, -люю, ухвалити, 

-лк>—і) восхвалять, восхва¬ 
лить: 2) находить, найти хо¬ 
рошим; 3) решпть, постано¬ 
вить* [нятий. 

Ухвальний — решешшй, прл- 
Ухекати, -каю — 1) утомить, 
уморить; 2) сожрать; -ся — 
устать, зааьіхаться. 

Ухн, р. ухів—вздохи, охавьн. 
Ухибити,-бЛїО — 1) см. Вхибити 

І и 2; 2) потерять; -СЯ, 
-блюся, -бишся—ї) посторо¬ 
ниться, у йти; 2) окриться. 

Ухил, -лу—уклон, отклонение. 
Ухиляти, -лян>, ухилнтн, -лю— 

І) на клонять, наклоцить; 2) 
; отклоиять; 3) пристворять, 

приотворить; -СЯ—уклонять¬ 
ся, уклониться. [аиться. 

Ухильнутися, -нуся — укло- 
Ухистйтися, -щуся,-стишся— 

і] защитптьса; 2) умудрить¬ 
ся, изловчиться. 

[ У хитнутися, -нуся, -нешся—і] 
і см. В хитнутися; 2) укло¬ 

ниться, отшатнуться. 
Ухитрбвуватися, ухитрятися 
ухитритися, ухитруватися 
см. Вхитрдеуватнся. 

Ухід, р уходу, см. Вхід. 
Ухідчини ,-чин—новоселье. 
Ухітннй — охочий, же лаю ІДИ й, 
Коли вхітний—вели желаеіпь 

Ухмизувати, -зую — уїсрьіть 
хворостом, бурьяном* 

Ухналь ,-ля—подковньї іі гвоздь. 
Ухнілі кувати—дрожать. 

Ухо, р. уха—ухо. Як у вусі, * 
' ушу—в ушах. 
Уходжати, см. Увіходити. 

І Ухбджий и ухджий (До кбго)- 
Сшвающий у кого. 

1 Ухбди, -дів — ходьі, закоулкі 
в доме. 

Ухйдини, -дин—1) вход; 2) см 
Ухідчини; 3) см. Уводини 1 

Ухбдити, -джу, см. ВХОДІЯЧІ. 
Уходити, -ДЖУ> -диш — ПОНО¬ 

СИТЬ, износить (одежду). 
Уходнйй, у хб до вий — входной, 
Ухопити, -плю, -лиш, см. Вхо¬ 

пити. Ухопив за чесну гриву 
—схватил за волоси. ^ яв 
собака обметиці, у. шилом пі- 

! токи — потерпеть неудачу. 
Одними руками не вхоплю— 
но в состониии всего сам 
еделать. Вхопити трони—пси 
дасть на надлежащую доро¬ 
гу, (переносно) найтись как 
поступить, сообразить, ори- 
ентпроваться. -ся (чогб) — 
схватиться, ухватиться. 

У Хоркати, -каю—у маять, уто- 
V мить, заморить; -ся — у ма¬ 
яться. 

Уцвістй, см. Вцвісти. 
І Уцвяхувати — обить гвозди ка- 
1 Уцідити, см. Вцідити. І ми. 

Уцілити—У штопорити 

Уцілити, СМ. Вцілити. 
Уцїлбк, нар.—целиком. 
Уцюкнути, -ну — 1) отрубить; 

2) заиграть. 
Уця, р. уці—овца. 
УцькуваТИ, -кую — затравить 

собаками. 
Учадіти, см. Вчадіти. 
Учаклувати, -лую—околдовать, 

заколдовать. [ (п лот). 
Учалювати, -люю-прпкреплять 
Учарувати,-рую—1) очаровать; 

2) приколдовать. 
Участувати,-тую—попотчевать. 
Участь, -ти—участив. Брати 

у.—принимать участие. 
Учахнутнся, -нуся—отделлть- 

ся, отклондться. 
Учащати, см. Вчащати. 
Учення—1) ученпе; 2) яастав- 
Учень,р. учня—ученик. [денне. 
Учепити,-ся, см. Вчепити, -ся. 
Учесати, см. Вчесати. 
Учетверзі, нар.—вчетвером. 
Учетверо, см. Вчетверо, [раз. 
Учетверте, пар.—в четвертий 
У чикрижити, см. Вчикрйжити. 
Училяпитися, -плюся —1) вце- 
питься, взяться настойчиво; 

. 2) зарядить. 
Учинок, см. Вчинок- Добрі 
ВЧИНКИ — добрше, хорошпе 
дела. На гарячому вчішку пій¬ 
мати—поймать на месте пре- 
ступяения. 

Учиняти, -ся, учинити, -ся— 
X) делать, еделать, совершать, 
еовершпть. Учинити ВОЛЮ, 

ВОЛЯ* 2) поступать, по¬ 
ступить, еделать; 3)закваши- 
вать, заквасить. 

Учителів, -лева, -ве— принад- 
лежащпп учителю. [виє. 

Учителювання—учлтельствова- 
Учителювати, -люю— учитедь- 

ствовать. 

Учиття, учінка и уміння—уче* 
нпе, обучение. (тами, 

Учічкати, -каю—украсить цве- 
Учкур, см. Очкур. 
У човпти, см. Вчовпати,вчовпти 
Учорнити, см. Зчорнити. 
Учорніти, см. Вчорніти. 
Учта—угощение, шір. 
Учти ВИЙ—1) хлебосольпілй, го- 

степриимньш; 2) обходятель- 
ньій. 

У чтіїв їсть—1) об ходитедь ность; 
2) гостепрішмность. 

Учутка—слух, молва. 
Учуття, см. Вчуття. 
Ушанувати, см. Вшанувг&ти. 
Ушелепкатися,-каюся поиасть 
куда, забраться, попасть ве 
что-Дибо. [одеться. 

У шеметатися, - таюся—нас коре 
Ушестеро, нар.—вшестеро. 
Ушестя—праздник возпесения. 
Ушивати, ушити, см. Вшивати. 
Ушиватися, -ваюся, ушитися, 

-шиюся -1) сшиваться, сшить* 
ся; 2) (только сов. в.) пеза- 
метно уіітп, исчезяуть. 

У шийок, -йка—1) кожа на за- 
тьілке: 2) перешеек. 

Ушккування—1) прпведеаие в 
порядок; 2} достановкавстроіі. 

Ушикувати, -кую—1) прпвестп 
в порядок; 2) поставить в 
строй; -ся — стать в строй. 

Ушир, ушйрки, уширшки, см 
Вшир, вширшки. 

Ушкал,-ла—речной ралбойннк. 
Ушкварити, см. Вшкварити. 
Ушкодити, см. Вшкбдити. 
У шмагати, -гаю—оббить. 
Ушморгувати, см. Вшморгнут#г. 
Ушннпнтися, см. Вшнипитися* 
Ушолбпати, см. Вшолбпати. 
Ушпигнути, см. Вшпигнути. 
Уштбпорити, -рю (когб)—пой¬ 
мать. подстеречь* схватить, 
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Уштрикнути, см. Вштрикнути. 
Уштурити, -рю—всунуть. 
Vшукати, -каю, -єш — рази- 

$ екать, найти. 
У шула—столб (у ворот). 
Ущавити, -влк>,-виш в вьіраж: 
Дощ ущавив — дождь при- 
ударил. 

Ущасливити, см. Вщаслноити. 
Ущедряти, -рию — -наділять, 

осипать, [расселива. 
Ущелина^ни-уїделье, теснппа, 
Ущемитися, -млюся, -мишся— 

вцедиться, ВПИТЬСЯ. 
Ущербити, см. Вщербити;-ся 

1) надщербиться; 2) понесть 
потерю. 

Ущерити,-рю и ущирити, *рю— 
еразнять с краями. 

Ущерть, см. Вщерть. 
Ущипнути — 1) см. Вщипнути; 

2) вприснуть (пекарство і. 

Фабра—краска. [харка. 
Фабульниця — ворожея, зна- 
Фабури, -бур—бакенбарди, 
Фаєр, -ра —папироска (огонек). 
Фагрверк, -ку —фейерверк. 
Фасрка—камфорна. 
Файка —трубка (курительная). 
Файкати, -каш — разлетаться, 

развеваться. 
Файний—краспвьш, хороший. 
Файно, нар.—красиво, хорошо. 
Файфа — снаряд для мотания 

ниток. 
Фалатати, -таю, фалатнути, 

-ну - рвать, разорвать в куски. 
Фалендишовкй—рапсовий. 
Фал я, -лі—ветер с дождем. 
Фал ьцува л ьн ий -фал ьцо почни іх. 
Фял(ь)ш, -шу—фальшь. 
ФальшивосердиЙ лидемерньш. 

Ущимхнути—сод рать, сорвать 
кожу. 

Ущипливий, см. Вщнплавнй. 
Ущільнення—удлотнение. 
Ущолочати, -чаю—отстоятьсяг 

устояться. 
Ущуліти, -лію — замолкнуть, 

затихнуть, [хати, вщухнути. 
Утухати, ущухнути, см. Вшу- 
Уюк, -ка—вьюк. 
Уюн, -на—вьюн. 
Уява—нредставление, вообра- 
жение, фантазня. 

Уявкй, пар.—явно, открито. 
Уявлення, -нкя—і) понятие^ 

представленпе; 2) вообра- 
жение. 

Уявляти, -ляю, уявити, -влю^ 
-ВИШ—1) представлять, пред¬ 
ставить (себе); 2) воооражать, 
вообрачить. 

Уявний —воображаемьій. 

Фальшівнйк, -На — фальсифя* 
катор, подделнватель, 

Фанда, -ди—1) плеть; 2) фан- 
ди—клияья в женском поду¬ 
шу бкс. 

Фанділя, -лі—длинная плеть. 
ДоЛя, як ф*—горькая дошь 

Фантазувати, *зую — фантази- 
ровать. 

Фантастичність—фантастика. 
Фантя,-тя, фантйна, фантиння 

—1) одежда; 2) дохмотья, 
рванье. 

Фахітувати, -тую*—описьхвать, 
ото прать имущество за дол г. 

Фа|»агів, -гова—топор. 
Фарба—1) краска; 2) цвет, 
Фарбанйця — нлатье яз окра 
шенной материн. 

Фарбітци, -ток— кружева. 

*15 <х*арік)вашн'і—Фллснил 

Фарбований—(о)крашеіініліг. 
Фарбовесельчатий — раду жи и іі. 

Фарбувальний—красильний. 
Фарбувати, -бую—окрашивать, 

красить. 
Фарб’яр, -ра—краспльщіїк, 
Фарб’ярня—красильна. 
Фаркнути, -ну—вспьіхнуть. 
Фармужитн, -жу—Селить, ма¬ 

зать (оелой глин ой с му кой). 
Фаска— кадка. 
Фасбля, см. Квасоля. [стун. 
Фастксько—1) бур'ян; 2) хва- 
Фастрьтуватн, -гую—примети- 
вать (нитками). 

Фатів, -това—.1) дуралей, шут; 
2) баловень. [фата, 

Фатьол, -ла —* бельїй платок. 
Фафрати, -раю—невиятно го¬ 

ворить, шепелявить, [фессия). 
Фах, -ху—спеаиальпость (про- 
Фахівець, -вця — сиециалист. 
Фацарити, -рю-нищенствовать. 
Фацелик, -ка—платок. 
Фацерність, -ности — ворова- 
Фацйгати,-гаю лягать, [тость. 
Фацка—пощечина, оплеуха. 
Фацкати, -каю, фацкуватк, 

-кую, фаинути, -ну — бить, 
ударить (по щеке). 

Фашиння—1) мелкпп хворост: 
2) камшп. 

Фаятк, фаю—колихать, коле- 
бать, развевать. 

Фелега, фенделєнка—дохмотья, 
Фелелувати, -лую (закбгої (лая.) 

—ручаться (за кого). 
Фе ник, -ка — 1) (монета) пфениг; 

2) грош. 
Ферделйнка и ферд.‘ль, -ли — 

четверик (мера хяеба). 
ФерП, -Ш — канпкули. 
Фертигати, -гаю — играть на 

свирелн. 
Фертик» -ка - франт, щеголь. 
Ферфела и ферфелнця—мятель. 

*Фн[і]глц)вати, -люш—1) укра- 
шать (печенье, зданяе); 2) 
фокусничать. [отеса. 

Фик, -ка—(о чєлов.) дубииа, ое- 
Филбник, -ка—(распЦ змеевик. 
Филь, -лю — 1) род, фамилия; 

2) порода. 
Финкати, -каю—всхльшмвать, 
Фискавка—гадюка. [плакать. 
ФІ[Й]ГСЛЬ, -ҐЛЯ—1) завитої;(ар- 

хнтектурное’ украшенне); 2і 
штука, фокуси; 3) (мн.\ фіглі 
—локончикп на висках жеи- 
ЩИ НІЛ. ф-лі-мйглі — шурьь 
мури. 

Фіґ(г)ура—1) фигура; 2) крест, 
статуя иа дороге. 

Фізичний— фнзп ческпіі. 
Фіїн, -на—крестник. 
Фільварок, -рку—1) ферма; 2) 

помеїдпчья усадьба. 
Фільтрування—фильтраци я. 
Фінда, фіндюрка — 1) верто- 

прашка; 2) потаскуха. 
Фіомак, -ку — (раст.) моа^ісе- 
Фіра—подвода. [вельщік. 
Фіранка—штора. 
Фірас, -са—десопильньїй завод. 
Фірман, -на—кучер. 
Фіріиакити—бить кучером; 

править лошадьми. 
фірманка, -ки — извоз, изаоз- 

ничество. 
Фіртка—калитка, дверка. 
Фірчак, -ка - сверчок, кузнечик. 
ФірЧати, -чу—(о ку$н., с^)^ке 

и пр.) трещать. 
Фір>їза—долото для колес. 

^ Фіциґбрний — кокетливий, 
| Фіцька — легкомнеленная ді¬ 

ву шка, женщина. 
Фїявка — 1) фиалка; 2) кончик 

хвоста лисицн. 
Флнгбн, -на—волк. 
Флйгош, -ша—бродяга. 
Флисник, -ка—плотовщик. 
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Флінькати,-каю—вехл вшивать, 
Флов, ва—вояк. [плакать. 
Флот, -та и флбта, -ти—флот. 
Флонра, -ри—свирель, 
Фл юта—мокрий енег, 
Фл ЯВО ра—вудь гарная же кщи на. 
Флявороти, -рю -г- боятать, пу- 

стословять. [животньїх, 
Флякн, -ків—соус из желудка 
Фляш(к)а—бутьіль, бутилка. 
Фльбкати, -каю—клокотать. 
Фльбндра—проститутка, 
Фльира—певастная погода. 
Фльбрес, -су—траурньгй флер, 
креп. 

Фбвзатися, -заюся—поязать. 
Фбкош, -ши—палка. 
Фолоситиея ,-сйться (безл.)—сча- 

стл«виться, удаваться. 
Фблюш, -ша—сукновальня. 
Фодюшар, -ра—сукновал. 
Форббти, -бот—кружева. 
Формотворення, -ня — формо- 
образование. 

Формувальний — форМОВОЧБІЛЙ. 
Формування -формовка, форми- 
Форст, -та—доска. [рование. 
Фбса, -СИ—ров, канава, яма. 
Фосувати, -сую — прорезивать 

канавами, 
Фбта-жееская одежда, обмотка. 
Фбфлавий—шепелявий. 
Фоц ввиражл Бодай ти (ті) фоц 

було—чтоб тьт пропал. 
Фбшкавка — (паст.) дождевик. 
Фрамуга—ниша. 
Фрас, -су — 1) раздражешіо, 
гнев; 2) утюг. , 

Фрасунок, -нку—печаль, забота. 
Фрашки,-шок—пустакя, безде- 
Фрейда—потаскуха. [шща, 
Фрсмбія—завязка, шнурок. 
Френзлі. -лів—бахрома. 
Френзлйр, -ра—бахромщик. 
Френзлярня — бахромная (ма- 
стеоская, фабрика). 
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Френзлевий—бахромний. 
Фрйка—насилие, прлнуждение. 
Фудити, -джу — бросать, шви* 
рять. 

Фудулиткся, -люся—гордиться, 
чваниться. 

Фудулія — надменлость, гор- 
дость, вьісокомерпе. 

Фужела, -ли—змея. 
Фук, -Ка — 1) крик, брань; 2) 
штрафная шашка,_ Укинути 
фука—надуть, обмануть. 

Фукавиця—мятель. 
Фукання—1) дуновение (ртом); 

2) на кого—брань кого. 
Фукати, -каю, фукнути, -ку— 

1) дуть, дунуть (ртом); 2) 
бранпться; 3) на кого—бра¬ 
нії ть, виру гать кого; 4) ким, 
чим—броспть кого, что. 

Фундатор, -ра — основатель, 
учредптель, 

Фуніти, -нш — 1) видихаться; 
2) блекнуть, увядать. 

Фуркало—волчок, игрушка. 
Фурк[ч]ати, -каю[чу]—1) жуж^ 
жать, гудеть (как волчок); 
2) отлетать (с шумом). 

Фурконіти,-нш— шуметь, исуж- 
лсать, ^ [скакать. 

Фурцювати, -ціою—танцовать, 
Фус,-еу—1) осадок, отстой; 2) 
Фусування—осажденно. [грязь. 
Футераль—футляр. 
Футеру ват и, - р у ю—наващи вать, 
натирать (поли). 

Футик, -ка, футкй, -ка, футбк, 
-тка —удод. 

Футрар, -ря—меховщпк. * 
Футрйна—оконяая коробка. 
Футро и футрйна — 1} мех; 2\ 
щуба. 

Футькало, -ла —вспильчиьиїі. 
Фуфа[е]лиця, -ці, фуфеля, -лі, 
фуферня, фуфловиця и фу* 
фулиця—вьюга, мятель* 
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Фучати, фучу и фупти, *фучу 
—1) соххеть, пихтеть; 2) дуть, 

фушкати, -Каю — вириваться, 
видетать. 

ФуяКк)а, -р(к)н—1) пастушья 
свирель; 2) (о чсловЛ беспо- 
мошяий 

Фу Ярл ги, -рю — говорить» до¬ 
лать глупости 

Фуярош, -ша — свирельаьіь 
мастер, вмделивающий сви 

Ф'юкадло—(тп.) свояга. [рели 
Ф’юкати, -каю — Ц гнп^теть 

2) раввеватьсп 

X 
Хаба, -би—кяяча 
Хаба[у]з, -зу —хворост, прутья. 
Хабалиця, хабалка и хабаль- 

ниця, -Ці — 1) кокетка; 2) на* 
ложнцца. 

Хабаль, -ля—лгобовннк, воло- 
кита. 

Хабар,-ря,хабара, -ри—взятка. 
Хабарій, -рія « хабарник, -ка 

—ВЗЯТОЧН0К. 

Хабарництво —взяточничество, 
лихоомство. [тель. 

Хабародавець, -вця—взяткода* 
Хабатарня—завод для виделки 
козьих шкур. 

Хабз, -зу, хабза, -зи « хабзи- 
на, -НИ—{раст.) бузина 

Хабнна—прут, хворостина 
Хабішк, -ка—кустаршік 
Хаб6ття,-ття^—хлам, лохмотья. 
Хаббтя, -ті — неповоротдивая» 
медлительная женщина 

Хабуззя, -ззя (соб.) — хворост, 
ирутья. 

Хава—челюсть. 
Хавдій,-дія, хавкун, -на—об- 
жора. 

Хавка—1) рот, рило, морда. 2) 
хавкіі—рот; жабри. 

'Хавтур, -ра к хавтура,*ри—1) 
взатп«;2) побори, кормежка. 
Хавтуру справляти — давать 
□ошшальпиіі рбєд по умер- 
шем. 3) дошевое предпрпя- 

Хавтурник,-ка-взяточник. |тио. 

Кил.•»(№ *одоов- А. Пі*ОВвьля§-И 

Хавтурувати, *рую — і) браіч 
взятки; 2) собврить аобори 
3) устраивать кормежку (дя^ 
себя из цела). 

Хавчати, «чу—хрипеть 
Хавчура—рот, рило, морда 
ХаЗІЯ—громадина 
Хазяї! й]нувати — хоаяйничагь 
Хазяйнування — хозяііничанье 
Хай, пар.—пускай, пусть. [ний 
ХаЙНий—он рятішй, чистоилот- 
Халабуда—1) шалаш; 2) кри¬ 

тая бричка, кибитка 
Халайстра—сброд. (сяк 
Халамидник, -ка—оборииш, бсь 
Халістра—(о людях) сброд. 
Халас(ув)ати, -сую—1) єсть е 
жадностью, 2) лаком и тьоя. 

Ха ласун, -на—яакомка,обжора 
Халаш,-ша—1) шалаш; 2}мел 
кая лесная заросДь. (рат 

Халгштан, -на —скопай, каст 
Халаш[с)тати н халащати—і) 

оскоплять, кастрировать; 2) 
раздавливать 

Халащина, -нй — лесная чаща 
Халепа — 1) беда, несчастье 
Нехай йому х* —чорт с ним 

*2) непогода 
Халуззя, -ЗЗЯ—-ветки, прутья,- 
Халупник, -ка—X) хозяпе, жи 

лед плохонькой избушки: 2( 
безземельний. 

Халява—1) голеаиоде; 2) раз- 
вратн&я женщина 3 губи 



Чалиндрл — Харкотиння 

х-ву робити—'Прать, обещать 
и но одержать слова. Розпу¬ 
стив мбрду, як х-ву—елиш- 
КОМ &1НОГО ГОВОрІІТ. Х-ВКЙ | 

смалити, присмалювати, пек- ; 
ти ДО кбго—строять о кем 
шурьз-мурьі # 

Халдидра—цьігансквй ганец. 
Халясувати, -сую — таоиовать. 

плясать. 
Хамаркати, -каю, харамаркати, 

-каю — і), читать невнятно, 
под нос; 2) бормотать 

Хамелйти, -лю—жевать п тру 
Хамінок, -нкд—чорт [дом. 
Хамлб, -ла — 1) мелкпе веткп, 
прутья; 2) неотеса 

Хамнйк, -ка—куетарник 
Хамвродь, -ди—тень, темнота. 
Хамса, -си — (риба) анчоус. 
Хамудь, -дя — неотеса, грубьпі. 
Хамула, -ли—1) неуклюжпй, 

неооворотливілй; 2)похлебка. 
Канавок, -ика—баловень. 
Хандра—і) норовистая кобила; 

2) плохое вастроенве 
Чанька -вебольшая тьїкаа Ч-КИ 
м'яти—ничего веделать. Роз¬ 
пустити х-кй—раз говоряться* 
разболтаться. 

Хапаний—крадений. 
Хапанина и хапання — 1) хва- 

таиье, расхватнвакье; 2) взя- 
точнпчество; 3) спешка* то¬ 
рса ливость. 

Хапанка — 1) воровство, кража; 
2) взятка; 3)торопливость, по- 1 
спешность. 

Хапати, -паю, хапнути, -ну— 
1) хватать, схватить, 2) во-1 
ровать, украсть; 3) брать 
взятки; 4) єсть с жадпостью; 
5) хйатать, ставать; -СЯ — 1) 
хвататься, браться; 2) чого 
делать что» свататься за что; 
3) сне шить торопитьса. 

Ха^атня, -ні — спешка, торс- 
п ливость. 

Хапаючись, пар.—впошлхах 
Хапка—западня, ловушка. 
Хапкий — 1) поспешпьій, ско- 

рьій, провораьій, охотво бе- 
рущийся (за что); 2) вороза- 

Хапкість— поспешность. [твій. 
Хапкі, -ка — 1) взяточник; 

хватающий что*либо, 3) вор. 
Хапкб(м), пар.—наскоро 
Хапливий — поспешньїй, торо- 

□лн вьій. 
Хаплб, -ла—сорная трава. 
Хаповитий—вороватьш, 
Хаптом, нар.—вшжьіхах* , 
Хаптур, -ра—капюшон. 
Каптура—І) взятка; 2) поборьі. 
Халтурник, -ка—взяточник- 
Хаптурництво— 1) взяточниче- 

ство; 2) собирание поборов. 
Хаптурувати,-рую—брать взят- 
Хапуга—взяточник. [ки. 
Хапун, -на—1) хватающий; 2) 

взяточник; о) чорт. (дуй. 
Характерник,-ка-чародей, кок- 
Характерство—колдовство. 

І Характерствувати ,-ствую—кол- 
довать, чародействоваТь. 

Харалужний—булатний. 
Хараман, -на—обманщик. Гну¬ 

ти кому Х-НИ—дурачитькогс. 
Хар а манити —* обманнвать, ду- 

рачить. [ний* 
Хараміркач, -ча — косноязьіч- 
Харамижка—плутовсто, плутай 
Харапудитися, -джуся—1) пу¬ 

таться; 2)хорохориться, про¬ 
тивиться. 

Харапутно, нар. — опрятно. 
чдстоплотно. 

Хцрйсто, нар.—опрятно, чисто. 
Харити, -рю—чистять, (вздор 
Харкй-макогбкикн—тарьі-барьї 
Харкіт, -коту— хряп, хрипение 
Харкотиння—мокрота. 
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Харлай, -лая, харлак, -ка п 
харлань, -ня—бедняк, нпщпй, 
оборванєц. [опрятность. 

Харність, -ности — чистота, 
Карно, нар. — чисто, опрятно 
Харпак, -ка и харпачипа, -ни 

—бедняк, ншций, оборванєц. 
Харсун, -на—барсук. 
Харциз, -за и харцизник, -ка 

—разбойник, грабптель 
Харч, -чу и харчи—пнща, хар¬ 

чи, с’естньїе припаєм, корм. 
Харчати, -чу — хрипеть, труд¬ 

но дншать. [столовник. 
Харчівник, -ка — нахлебнпк, 
Харчовий—і) продуктовьій; 2) 
пищевой, X* пункт — пита- 
тельньїй пунк. 

Харчування — 1) столованпе, 
прокормление; 2) с'естньїе 
припаєм, корм, 

Харчувати, -чую и харчити, 
•цу — кормить, давать стол, 
прокармливать.Харчуйте здо¬ 
рові — кушайте на здоровье- 

Харящ ~ кустарник, заросль. 
Хасатися, -саюся (чого, кого) 

— сторониться, чуждатьея. 
Хата — 1) дом,. пзба, хпжпна. 
Різана х. — хата пз бревен, 
X. без штанів—не пмеющал 
сеяей Тут тобі й х. — тут 
тебе и смерть, тут тебе и 
конед. Дядькова X. —тюрьма. 
2) комната. 

Хатина—1) домлшко, пзбенка; 
2) ісомнатушка. 

Хатник, -ка—домосед. 
Хатній - компатньтй, домашніїп. 

X. прбмисел—кустарний про- 
ммсл* Х-ні вироби—кустар¬ 
іше изделия. X. і ирібник — 

. кустарь. Х-НЯ умбва—домаш¬ 
нєє условие. Х-ня війна— 
траждан., впутренняя война. 

Катяний—относящийся к хате- 

ларлан—хвацьким 

Хащ, *щу, хащник, -ка — її 
прутья, хворост; 2) заросль, 

Хаща—лес, чаща. [куст*арник 
Хая—спокойная лсяань. 
Хвабрнй—храбрьш. 
Хвабруватн, -руш—храбриться. 
Хвайда, -ди —)) плеть; 2) ооль- 

за. прибьіль. 
Хвала—хвала, похвала Хвалу 

за хвіст тягти—(шут.і ) бьіть 
звонарем. 

Хвален, хвалений и хвальний - 
1) х вал єн ьі й, похвал єн вьі й; 2) 
достойний хвали. [вегс) 

X вале ник, -ка —хвалений (чело- 
Хвалити, -лю—хвалить, восхва 

лять; *СЯ“1) говорить, пере* 
давать, сообщать. рассказьі- 
вать; 2) хвастаться, бахва- 
литься 

Хвалоші, -щів—похвальба. 
Хвалю ват и, -л юю—перетн рать 
тол^еное семя, 

Хвалюші, -люш « хвалкшшик, 
-ка—сукновальня. 

Хвалььо, -ка —хвастун, 
Хвзроувати, -бую—красить 
Хваринник, -ка—баришник. 
Хвасбля—фасоль, 
Хваст, -ту—1) хвастун; 2) сор¬ 

ная трава. [хвастовство 
Хвасті, -тів, хвастощі, -щів— 
Хвасувати — 1) прплажявать. 

пригонять; 2) фальшивить. 
Хватальний,' -ного —{іиутливо) 

квартальний надзиратель 
X вата ний — крадени й. 
Хватаннна — 1) хватанье, рае- 

хватьіванпе; 2) спетка, торо- 
пливость; 3) взяточничєство 

Хватати, -таю, хватити, -чу и 
хвати у ти — х натать, хватить, 
схватить, хватнуть. (ца 

Хватка—сотка для ловли риб* 
Хватькома, хватким, «ар.—пь- 
ХвацькнЙ—молодецкий. [скоро. 
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Хвацьки[о), нар.—мояодвцки, 
Хверцювати, -цнио—швгодять, 
франтит)». 

хверязя, -ЗІ—ферязь. 
Хвйжа—вьюга, мятель. 
Хвизанка—яедявоб каток 
Хвизина— лента 
Хвилина—1) минути. Що-хви- 

лйни—каждую мивуту, еже- 
мппутво 2) момент. 

Хвилин ник, хвилівник « хвв- 
ЛІЛНИК—Іраам.) змеевпк. 

Хвилйти(ся), -лю(ся) — ВОДНО- 

ваться. 
Хвилювання — волнеенв. 
Хвилювати, -люю — 1) волво* 
• вать* 2) (о воде) волноваться. 
Хвилюватий — волвообразанй, 
ВОЛВНСТЬІІІ. 

Хвиля—1) вол на. Море в хвилю 
_море во время волнения. 
2) мпнута; 3) миг, момент. 

Хвилястий—1) вовнистий, вол- 
нующнйся; 2) (о мцтерии) 

ХВИЛЯТИ—качать, [муаровий. 
Хвиль, -ля, хвилька—1) валет 

(в картах); 2) игра в карти. 
Хвильовий—1) волнообразньш: 

2) мпнутіші», скоротечньм. 
Х(В)ИНДЯ—лпхорадка. 
Хвиптик, -ка—франтик. 
Хвннтйти, -чу, -тйш—1) важви* 

чать; 2) франтить. 
Хвирса—вьюга, мятель. 
Хвисткий—гибкий. 
Хвй[й]ськатя, -каю, хви[о]сьну~ 

ТИ, -ну—хл©стать, хлестнуть, 
Хвиський—хлесткий. {ударить. 
Хвицати) -цаю, хвицнути, •ну, 

хвицбнутн, -ну — (о лошади) 
лягать, ля гнуть. 

Хеицливий — 1) дягающий; 2) 
своенравньїй, капризний. 

Xвища — холодний дождь, снег 
Хвірза—вьюга. [с ветром. 
Хвіртка—калитка. 

Хвіст, р хвоста— 1) хвосту 2) 
(ипогда) домашнє© жпвотвое 
Х-та вкрутити кому — сбить 
кому спесь [стнвать. 

Хвіт(хвіть)кати, *каю — посви- 
ХвІялка—фпалка. 
Хвіяти, хвію (до кого, чого) — 

склоняться (к кому, чему); 
-ся — колебаться, качаться. 

Хвоїна— 1) хвойно© дерево; 2) 
нгла хвойного дерева. 

Хвоітн, хвою—бить, 
Хвойдйна — прут, хворостина 
ХвоЙличник — (рает.) змеевпк 
Хворий (на що)— больвой (чем). 
Хворість, -рости, хвороба ь 

хворота—-болезнь. [(чем) 
Хворіти, -рію (на що)—болеті- 
Хворовитий її хвбрявий — бо- 

лезненньїй. 
Хворостяний—из хвороста. 
Хворіит, -та — доска (в Р/’ 

вершка толщпни). 
Хвости, -тяти — (пренебр.) до- 
машвее животное. 

Хвбшка— шкура дохлой овцьі. 
Хвошти, -тів—сегмент (в ко- 

лесе). 
Хвощатися, -щаюея—шляться. 
Хв[ф]уз, -зу—осадок постного 
масла. 

Х(в)ура —1) нагруженний кла- 
дью воз, сани; 2) кладь. їхати, 
РІПІ під X-ру—отвравитігСя 
возить кладь. 

Хекати, -каю, хекнути, -ну- 
1) тлжело дншать, крякать; 
2) (:переносно) бить, ударить. 

Хемик, -ка—хіімпк. 
Хемйчний — химический. 
Хемія—химпя. 
Кен(д)з, «зу—желание. Не до 
хензу—ве по-сердду. ^ 

Хехекати, -каш—хихикать. > 
Хиба—1) ошийка,. промах; 
в©достаток. 
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Хиба, хибаль а хибавь, нар.— 
1) разве; 2) рази© уж, бить-мо* 

Хнбанокгкка—фуганок, [жет.1 
Хиб£ти,-6аю,хибнута*-ну — ко- 

аебать, шатнуть. 
Хйбшн, -блю—1) ошибаться, і 
давать, дать промах, сбивать- 
сщ 2) миновать, обойти. 

Хибкий—1) шаткий, колеблю- 
іцийся; 2) увертлпвьій; 3) не- 
устойчивнй, у ступ чи вий. 

Хибкість — неустойчпвость 
Хибко, нар. — иеустойчиво. 
шатко. 

X иб л ив ий—н еу стой ч л вий. 
Хибний—ошибочньш. 
Хибно, кар.—ошвбочно. 
Хибувати (кому, чому, в чому, 

чого) — недоставать, яехва- 
‘ тать 
Хижа—клеть, чулан, кладовая 
Хижак, -ка —хищник. 
Хижацтво—хищнпчсство. 
Хижацький — хищпически й 
Хижий—ХПЩНТІІЙ. 
хгіжка—1) ум. от хижа;—2) ра- 
конина улитки. 

Хиза—вьюга, мятель. 
Хизуватися, -зуюси—хвастать- 

ся, спесішпться. 
Хйкав [л] ка—и кота. [чать. 
Хилитати, -таю — шатать, ка- 
Хилнти, -лю, хильнути, -ну— 

клонить, накдонять, всколілх- 
нуть. X. горілку, чарку — 
в вшивать. -СЯ — клониться, 
в<}кодьіхауться. Хилитися під 
Кого—стать покорним кому. 

ХвлКйй—гпбклй. 
ХИЛЯТИ, -ЛЯЮ—шатать, качать. 
Хндьисм, хильці, кар.—согнув- 
шнсь. наклонясь. Хильцем 
ШІТИ—пить запрокпаув го- 

* лову. 
Химера «в химерія — видумка, 
фантазпя. Х-рИ гяутц—лока- 

зьівать при чуди. *Х*рк ГОИЙ- 
ти—нести вздор. 

Химерний — 1) чудаковатьій, 
прпчудлавнй, странний; 2) 
фантастнческиіі; 3) вздорний; 
4) прихотлнвьш; 6) каирпз- 
ний, своеяравїшй 

Химеруватн, -руш, химерити, 
-рю —1) фантазнровать, меч- 
тать; 2) причудничать^ ка- 
прпзшічать. 

Хйморода—1) причуда, каприз; 
2) колдовство, чари. 

Химородити, -джу—О причуд- 
нпчать; 2) колдовать. 

Хймородник, -ка—колдун, зва- 
харь. [рости. 

Хймородні, -день — затеи, хит- 
Химородь, -ди — 1) при чуда 

каприз; 2) колдовство, чари; 
3) тень, темнота, мрак, 

ХИНДЯ - лвхорадка 
Хиренний, хирий, хирний, хи¬ 

рявий и хирлявий — 1) бес- 
сильний, хпльїй; 2) ничтож- 
ний, іілохой. 

Хиріти, -рію, хирлати. -лаю и 
ХИрЛЯТИ, -ЛЯЮ —болоть, ХБС- 

рать, хиреть. 
Хиря — 1) хилость; 2) бодеань 
Такий, як хиря — больной. 
Годити, ЯК хирі — сильно 
угождать. На хирю—на белу 

Хирячка—бодезвь. 
Хист,-ту гГхисть, -ти—1)спо- 

собноСть, дароваиие. Тобі не 
хист, не до твогб хисту—не 
ПО способностям. 2) 
ограда, защпта. 

Хистйти, -щу—защищать, при¬ 
кривать» прппрятьшать. 

Хисткий — 1) колебдгощЕЙся, 
шаткий; 2) слабий; 3) гиб- 
кий; 4) способний, иовкий- 

Хястбк, -тка— 1) (у охотников) 
куст (искусств.); 2) тайник. 

% 



Хитавиця—Хлїбозаготовлення 822 

Хитавиця—качка (мореная). 
Хитати, -таю, хитнути, -ну— 
шатать, начать, качнуть. 

Читванний, хиткий — неустой- 
чпвілй, змбкпй, шатнин. 

Хиткість — неустоіічивость, 
сбивчпвость. [чпвьій. 

Хитливий — шатний, неустой- 
Хитрий—1) хитрий; 2) замис- 
ловатий; 3) скорші, бист¬ 
рий; 4) лукавий. 

Хитрик, -ка—хитрец. 
Хитромовний—витийский. 
Хитрощі, -щей « -щів — хит- 
рость, уловки. На хитрощах 
ходити — хитрить, лукавить. 
Пускатися на х.—прибегать 
к хитростям. Хитрощами, че¬ 
рез хитрощі — поередством 
о омана. 

Хитрування —ухпщрекпе. 
Хитрувати, -рую—хитрить. 
Хитру га—шіут. 
Хитруха—хитрая жонщина. 
Хитун, -На—маятник. 
Хитшчий — 1) шаткий, коле- 

блющийся; 2) гибкпй. 
Хихнчкк, -чок, хйхїт, -хоту, 
ми, ХЙХОТН — хихкканье. 

Хихітня — смех, хпхикание. 
Х-іїю справляє—смеется. 

Хихлатнй — 1) пушистий; 2) 
ввтвистий. [кий. 

Хицькіій—кодеблющийсн, шат- 
Хйшки, -шок -хихпканье, пере- 
Хіба, нар., см. Хиба, [смошкп. 
Хід, р. хбду— 1) ход, проход; 2) 
шествие, движение вперед. 
Нема хбду — нет движення. 
За одним хбдом — кстати, 
попутно. Ходу давати—убе* 
гать. 3) ебьлт. X. на що'— 
ебмт чего. 4),походка. Тим 
же хбдом—по-прежнему. У хід 
класти—класть перед собой, 
по пути своего следовангся. 

Хідлі, -лів—х о дули. 
Хідник, -ка—1) дорожка, тро- 

цинка; 2) лаз. 
ХідняГ-ні — 1) хожденпе; 2) 
походка. 

Хір, род. хоря—хорек. 
Хірт, р. хорта—борзая собака 
Хірхильний—плутоватмй, хит¬ 

рий. [зоваться (чем), 
Хіснувати(ся) (з чого) — подь- 
Хіть, р. Хоти—охота, жеяание. 

X. мати до чого — иметь к 
чему склойность, влечение, 
дарование. 

Хламіття—тряііьс, ііохмотья. 
Хлань, -ни—множесгво. 
Хлап, -па—1) валет (в картах); 

2) клапан. 
Хлебеснути, -Ну—хлебнуть. 
Хлеб[п]тати, -б!п)чу—хяебать. 
Хлепіг, -поту—1) плеск, вспле- 
скя; 2) (лія.) хлепбти — би- 
строе волнистое течеяве. 

Хлепотіти, -почу — плескать, 
впяескиваться, [пан. 

Хлипавка, хлйпок, -пка — кда- 
Хлипання -всхлипьіваняе, плач. 
Хлипати, -паю и -плю, хлип- 

нути, -ну—всхлишлвать, пла¬ 
кать, всплакнуть. (слези. 

Хлипи, -пів — всхлишлвааия, 
Хлист, -ту—1) щелканпе бича; 

2) хлист, прут. 
Хлистати, -щу, хлиснути, -ну 

— лакать, хлебнуть. 
Хлйськатн, -каю—плескать. 
Хліб, -ба —хлеб. X. робити — 

ваші маться хлебо паш єством. 
Хлібина, -ни — буханка хлеба. 
Хлібитн, -блю — 1) снабжать 

хлебом; 2) пачкать хлебом; 
»3) льстпть, уголедать. 
Хлібний—1) хлебяий; 2\ бога* 

тий хлебом. Хлібна дочка— 
внебрачяая дочь. (товка. 

Хліб оза готов лей н я — хяебозаго- 
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Хліоопек(а) — хлебвнк, хлебо- 
Хлібопеккя — пекарня. [пек. 
Хлібороб, -ба — земледелец, 

хлвбопашец. 
Хліборобити, -блю — занпмать- 

ся земледелпем. 
Хліборобний—пахотний. 
Хліборббство — земледел не, хле- 
бопашество. 

Хліборобський *- земледельче- 
скийу хлебопашеский. 

Ілі6оСіль,-с6ли б вьіраж: Бути, 
. бувати у хлібосолі — водить 

ісомпаиию. 
Хлів, -ва и хлівйна, -ни— хлов. 
Хлоп, -па—X) мужик, мужчина. 
- X. у хлопа вибраний — па¬ 
рень к парню подобранний. 
2) крестьянин, мужик, 

Хлолак, *-ка—парень. 
Хлопай, -на—валет (в картах). 
Хлбпець, -пця—1) мальчик; 2) 

подросток; 3) парень; 4) хло¬ 
пці—ребята; 4) подпорка; 5) 
штат а в. [вать (ду х). 

Хлбпити, -плю (дух)—захватьі- 
Хл6п(ІЙ)К0, -ка—парнпшка. 
Хлопкувати, -кую—служить. 
Xлбнетво — простонародье, му - 
жичье. 

Хлопський — просгой, мужичий. 
Хлоптати,-пчу-хлебать. [чїіком. 
Хлонцювати, -цюю -бить маль- 
Хлопча,-чати и хлопченя,-няти, 

хлопчак, -ка—ма.іьчик. 
Хлопчачий—1) мальчишеский, 
детский; 2) муже кой. 

Хлопчик, -ка—1) мальчик, маль- 
човка; 2) подставка (под ди¬ 
шло); 3) (у гребенщиков) палка 
(о. иарезками). 

Хлопця, -ятя — І) мальчик; 2) 
(лік.) хлоп'ята—ребята. 

Хлоп’ячий—ребяческніі, маль- 
чишеский. По-хлоп’ячи—как 
мальчик, как Нальчика. 

Хл(ь)6ста « хдьбра — норка 
Хл(ь)6сти дати — випороть, 
ОТКОЛОТИТЬ, 

Хлу[ЮІДЙна— хворостина, прут 
Хлюнути, -ну—хлинуть. 
Хлюпати, -паю, хлюпнути, -в> 

—плескать, плеснуть. 
Хлюпш,-пія— (о человекс) вечве: 

расплескті ваюшїїй, п лещу 
щнйся. (скаться. 

Хлюпостатися, -щуся — пле- 
Хлюпостіти, -щу ь хлюпотіти, 

-чу—плескать. 
Хлюснути—плеснуть. 
Хлюст, -та - 1) козирь (в карт 

играх): 2) род картонаой иг- 
рш; 3) хльїщ, сударпк, гос- 
подчик. 

Хлющ, -ша и хлюща, -щі — 
струя дождя. 

Хлющити, -щу^-1) егекать; 2) 
пропитаться водоіі. 

Хляґа и хляґбза —* слякоть, до- 
ледливая погода. 

Хляґозкти, -зить {безл.)—бить, 
стоять СЛВКОТИ. 

Хлядрівка—роспись па посуде. 
Хлядрувати — расппсьівать по- 
Хляки, -ків—рубди. [суду. 
Хлянути, -ну 1)—■тоїдать, сла- 
бсть; 2) диться, хлинуть. 

Хляпати, -паю,хляпнути, -ну— 
1) хлопать, хлопнуть; 2) хле- 
стать. хлестнуть; 3) (о чем- 
либо мокром) падать. 

Хляти, -йу—1) оедабевать, обес- 
сішииать; 2) тощать. 

Хлятьба—мокрота. 
Хлящем, нар.—в беспорядко. 
ХльАрка —проститутка. 
Хльбскання—х^опавье. 
Хльбстати. -таю—стогать. 
Хмара — 1) туча, облако; 2) миси 
жество. Хмарою перейти— 
пройти бесследно- 

Хмарйна—туча. 
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Хмарити(ся), -рить(ся) (безл.)— і 
покриваться тучами. Дивить¬ 
ся, мбв би хмарить—смотрит 
сумрачно, мрачно. 

Хмарний—1)облачвнй, пасмур- 
ньій; 2) (о челов.) сумрачний. 

Хмарник, -на—колдун. 
Хмарно, пар,— 1) облаяно, па- 

смурно; 2) сумрачно, [тучи. 
Хмаровий — образугощийся из 
Хмелина—хмель (одно растен.). 
Хмелити, -лю — 1) заправлять і 

хмелем; 2) хмелить. 
Хме[І]ль, р. хмелю — 1) хмель. 
Хмелем зарости — запустеть, 
травой зарасти. 2) сказоч- 
ньій дарь. [хмеля. 

Хме[і|льовйй — сделаншлй из 
Хмсреччя, хмиз, *зу, хмизняк, 

•ка— 1) прутья, хворост; 2) 
заросль. 

Хмуравий, чхмур(н)йй — 1) па- 
смурньїй? 2) мрачньпі, угрю- 

Хмуркти, -рю—хмурить, [мьій. 
Хмурно, пар. — 1) облачно; 2) 

печально. 
Хмур0(в)6кий—угрюмий. 
Хнюпити, -плю (голову, нбса) 

—опускать (голову, нос).^ 
Хяйра, -ри и хнюркб, -ка— 

угрюммй. 
Хняк, -ку—гнусамлй, гнусавец. 
Хббот, -та—1) риболовний сна¬ 

ряд: 2) хохол; 3) хобот. 
Хов, -ву—1) воспитание, вьь 

корм; 2) спрят, храннлище. 
Хбванець,-нця—І) прячущпйся; 

2) военптанник; 3) приємніш; 
4) домовой, чорт. 

Хованнй-1) прятаннн й; 2) вскор- 
м денний, внхолений, 

Хбваака—епрат. 
Ховання — 1) ирятанио; 2) со- 

хранение, сбережейие'.З) по* 
гребеняе, похоронні 

Ховання—воспитание. 

Ховати, -ваю — І) прятать; 2) 
беречь. хранить. Ховай боже 
—сохраап бог. 3) хоронять, 
погребать; 4) вьїкармлїгаать, 
воспитьівать. 

Ховзанйця—каток на льду. 
Хбвзатн, -заю—скользить; -ся - 

ско.тьзпть, кататься по льду 
Ховзкавнця (гад.)—гблоледица 
Хований — скользквй. Хований 
на яййк—болтливнй, несдер- 
жанвнй. 

Ховпак, -на—барашковая шапкз 
Ховрах, -ха—суслик. [стать. 
Ховстати, -таю—стегать, хле*' 
Хбвувати, -вую—воспитнвать 

вскармппвать. 
Хбда, пар,—на-утек, бегом. 
Хода—1) шаг, ход* 2) погодка 
поступь. На ході—походя. 

Ходак, -ка—1) ходок; 2) хода 
таіі, поверснпьій; 3) мальчнк 
мальчуган; 4) обувь. 

Ходжай, -джая—І) ходок; 2; 
хозкалнй, бьівальїй, [ля 

Ходил(ьн)иці, -л(ьн)иць—ходу- 
Ходйни, -дин—хождеиие. 
Ходити, -джу — ходить. Ходи, 

ходім—вди, пойдем. О що хб- 
дить — в чем дело. X* кому 
О що—что кого касается, не- 
тересует. X. ДО вітру — яс- 
пра;княться. X* написом біля 
кого—нсотступно ходить зг. 
кем. X. ПІД обухом — нахо¬ 
диться под страхом за свою 
участь. X. по правді—посту¬ 
пать правдиво, служить правт 
дой. X. СВОЇМ їйбом-действо- 
вать, доступать • по-сиоему, 
самостоятельно.• X. у тяжі, 

гХ* ДИТИНОЮ — бить беремен- 
пой. X. хбдором -дрожать. 
Хбдячи—походя, на ходу. 

Ходільник, -ка—ходок. Р 
Ходіння—хожденпе. 

ф 

825 

Хбдкз—1) ходьба, ход; 2) путь; 
3) переход; 4)нартия, группа, 
обоз. Ходкою—шажком. 

Ходник, -Ка — 1) ход, лаз; 2) 
ковер-дорожка. [ходка. 

Ходня, -ні—1) хождеиве; 2) по- 
ХОДОВЙЙ — 1) (о встре) попут¬ 

ний* Х-ва риба—риба, дду- 
щая метать икру. 2) ходки и, 
дегко продающпися. 

Ходовитий—ІШЄЮЩПІІ хороший ! 
шаГ, поступь. 

Хбдора « хбдором, йар. ходпем. 
Хбдором ХОДИТИ — ходуном 
ходить. 

Ходячий—!) ходящий; 2) бро- 
Ходьба, -би—ходьба. [дячпй. 
Хо(д)жалиЙ прпвмкшнй к ходь- 

бе, пеутоміший. 
Хб(Д)ження—хождение. 
Хб(Д)жувати—хаживать 
Хоз, -зу—род сафьяна. 
Холе[і]ра—холера. 
Холерний—холерний. 
Холибати, -баю, -сш—колихать. 
Хблод, -ду — холод.' ПрННЯТИ 

хблоду — намерзнуться. На¬ 
гнати холоду нагнать страху. 
Хблодом бере—знобпт. 

Холодець, -ДЦЮ-*-!) студень 
* (кушанье); 2) окрогака, бо- 
твинья (кушанье); ^*) (расги.) 
спаржа. 

Холодити, -джу, -дииі—холо¬ 
дить, охолаживать. 

Холодіти, -дію, -сш—стануть, 
.охлаждаться. 

Холоднуватий—тенистьш. 
Холбдна, -ної—аресхаатскал. 
Х0л9днеч(к)а—стужа, холод^ 
Холодний-холодний. X. коваль 

— слесарь. Х-НІ зорі—утрен- 
нпки. Х-ним серцем—хладно- 
кровно. І за х-ну воду не 
візьметься—нпчего не хочет 
ішл ать, бездельничает. 

Ходка—Хоровитість 

Холодник, -ка—1) холодильник. 
2) потреб. [скал 

Холоднйця—тгорьма, арестант' 
Холоднішати, -шаю—холодеті. 
Холоднуватий —холодаоватьі*. 
Холбднячкий—прохладньїй. 
Холодок, -дку — І) прохлад-а 

тень. Взяти X. — (о растен.| 
разрастись и дать тевь. 2| 
зонтик; 3) спаржа (обикн.). 

Холонути,-ну—стьшуть, охлаж- 
даться. Холбне серце, у серці 
—сердце замнрает, страшно 

Холбша—штанина. 
Холбшні, *шенЬ—* штани. 
Холошій, -щІя— кастратор 

( Хоме[і]и(а п хбмля — 
головной убор. 

Хбми, -мів—род печевья. 
І Хо^нути —ударпть. 
Хомут, -та—хомут. [муту 
Хомутний—относящайсл к хо- 
Хом’як, -ка—1) хомяк; 2) не- 
уклгожий человек. 

Хоп, межд*—хвать! [хохолои. 
Хопак, -НІ—(.У птицьі) гребень. 
Хопити, -ПЛЮ,-пиш—схватпть; 

—і) хватиться, ухватпть- 
ся; 2) разрастаться. 

Хбпта—сорвая трава. 
Хор, -ру-^сор. 
Хорбак, -ка—червь. 
Хорбурн, -оур—[Нрезр.) кости 
X* ри й—бодьной. 
ХоріVці, -мець—сени. 

•ХорІТИ, '-рію, *€Ш—болеть 
Хоркотавий и хоркотлйвий — 

картавнй, картавящиіі. [вить 
Хоркотати, -кочу,-чеш—карі.і* 
Хорбба—болезнь, недуг. 
Хороблйвий—болезненньїй 
Хорббрий—^храбрьш. 
Хорббрість,-ТІОСТИ—храорост*» 
Хоровитий—болезпеннмй, пред* 
расположенний к болезшім 

Хоровитість—бояезнениость- 
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Хорома—зданїіе, дом. 
ХорОші, -рім—1) хороми, боль- 
шой дом; 2) сени. 

ХорОмина—дом, язба. 
Хоронити, -ню—1) хранить; 2) 

прятать, окривать; 3) хоро- 
Хорбство — прнгожесть. [нить. 

Хорбта—болезнь, недуг. 
ХОроше, пар,—хорошо, красиво. 
Хррошеяь, -ня —красаввц. 
Хороший —1) хороший, добро- 
Качественаиії; 2) красивий. 

Хорошити, «шу—охорашпвать; 
-ся—прихорашпваться. 

Хорошіти, -шію — хорошеть. 
ХорошкуватиЙ —хорошенькин. 
Хорошуля, -ЛІ—красавица. 
ХорТ), -та—борзая собака. 
Хортиця—борзая сука. 
Хортовий — свойстненний бор- 

ЗОЙ собаке. 
Хортунити, -нить — 1) удавать¬ 

ся, удаетея; 2) везти, вевет. 
Хорувати, -рую (на що)-бо- 
леть чем. 

Хоругва, р. лш* -гбз—знамя. 
Хоругов, -гви—отряд войска. 
Хору(н)жий, -жого—1) хоруп- 

гкнй, знаменосец; 2) один из 
участнпков свадебн. обряда. 

Хорунгівий — относящийся к 
Знаменп. (ньііі: 

Хбрявий и хорячий—болезаен- 
Хосен,р.хіСна—польза, вигода. 
Хосенннй, хоеннй—долеаний. 
Хоснуватн, -ную,.-сш — поль- 

зоваться. [лению землп. 
Хотар, -ря—прішадлежащие се- 
Хбті в шражЩо хбті — что 

хочеш. 
Хоті шя—-хотеїше, ясел а ниє. 
Хотіти, хочу, -чемо, -чете, 

-чуть — хотеть, яселать. Не 
хотячн—не намеренно. 

Хотітися, хбчеться (безл.)—хо- 
ХотяЙ, сз.—хоть,хотя. [теться. 

Х6ха,-хи страшили ще, пугало. 
Хохля—я:ердь. 
Хохбл, -ла, хохолаз, «за, хохо- 

лак/-ка, хзхол'яя, -ні, хохб- 
ЛИК, -на — (иаеек.) клешак, 
уховертка. [холь. 

Хохуль и хо[у^уля, -лі—вьіху* 
Хоць, хоняй, сз, — хоть, хотя. 
Хоч, хоча, хочай, кочень, сз.— 

хоть, хотя. Хоч що*** — что 
би ни... Хоч хто.** — кто бьі 
ни... Хоч де..*—где би ни... 
Хоч що хоч — хоть что, во 
что би то на стало (еделай). 

Храббри, -ббр—(презр.) кости. 
Храбрувати(ся), -рую(ся), -ру- 

єш(ся)—храбриться. 
Храбуз, -зу—кочни капусти. 
Хра[о]буст, -ту — кап устам о 
лрети. 

Храм, -му — І) храм, церковь; 
2) престольний праздннк. 

Храмати, -маю, -сш — 1) хро- 
мать; 2) (переносно) грешить. 

Храмачка—копитная болезиь. 
Храмйй —хромой. 
Храмина—постройха, храмина. 
Храмота, -ти - - (соб.) хромне 
животние. 

Храмуоання — праздвованпе 
престольвого цразднвка. 

Храмувати* -мую—прааднойать 
храмовой праздник. 

Хранити, -ню—хранить. 
Храп, -па—1) протензпя, злоба; 

2) ботало; 3) (лік.) храпи—де* 
реіюсіща у животньїх. 

Храпа, -пн/храпля, -ля — за¬ 
мерз шая грязь. [кпи. 

ХрапавнЙ—шереховатий, жест- 
Храпавий и храплнвнй—хрип¬ 
ілий. [пун. 
Храпій, -пія, храпкб, -на—хра- 
Хращіти—(о коростсле) кричать. 
Хребет, -бта—1) хребет, спина. 
На х-ті мати що—нметь на 

Хребетний—Хрокалі) 

себе кькую-либо одеясду. На 
х* зароб^ґРИ що — заработать 
себе на одежду. З х-та зни- 
мати що — енпмать одежду 
с кого. 2) иозвопочний столб; 
Л) тупой край пили. 

хребетний—дозвоііочпьш. 
Хребетник, -ка—часть борони. 
Хребець, -бця—позвонок. 
Хребтина, см. Хребет. 
Хрест,-та-1) крест. Х-та покла¬ 

дати—крестпться, осенять се- 
бя крестом* У х. увести — 
окрестить. У х. увійти—окре- 
сгдться, бить окрвщенним. 
Хрест - навхрест — крестоои- 
раз^во, 2) рукоять сабли;3) де¬ 
сяток лет. Сьомий х* пересту¬ 
пив^ ему уже стукнуло семь- 
десят. 4) созвездпе Лебедя; 
&) (дн.) трефи (в картах). 

Хрестатий и хрестачний—кре- 
стообразньш, крестоводнмй. 

Хрестик, -на—1) ум. вот хрест; 
2) перекресток; 3) вмшива- 
нае крестиками. 

Хрестильниця—куй ель для кре- 
щепня дотей. 

Хре[и]стйни, -тин—крестиньг. 
Хрестинний— крестпльниіі. 
X ре[ н ]стнт ель ,-л я - -креститель. 
Хре(и]стйти, -щу, -стиш—кре- 
Стпть; -ся—крестпться. 

Хрестичок, -чка—ум. от хрест/ 
Хресткй, -ків —поясница. 
Хрес(т)ііий—крестний. 
Хрестбвйй—крестовий* 
ХреСТОВИННЯ—КреСТОБЦНа.- 
ХрестцІ, -ців — крестопоклон-. 

ная неделя. [крестовидниіі. 
Хреща(с)тнй — крестообразньїй, 
Хрещатик, -ка — перекресток. 
Хре[и|щенець, -нця—крестнпк, 
Хре ичцений — І) крещений; 2) 
крестньїй. [-ница. 

Х|?е[и]щеник, -ниця—крестнпк, І 

Хре[й]щення— креіцение. 
Хреіценята, -нят — крестники 
крестници. 

Хрещик -1) ум. от хрест; 2) род 
: «гри, пятнашки* [оспплость. 
Хрипгвка и хрипка — хрипота. 
Хрипіти, -плю, -пііш—хрппеть. 
Хрипкий—хрлпльїй.. 
Хрипливість—хрипота, [шшм* 
Хрипнути, -ну—делаться хри 
Хрипіти, -піт — кдтарр бронх. 
Християн, християнин, -на — 

хрнстианлн. 
Християнський христаааский. 
Христбсанка—рождеств. песая, 
Христбсання и, христосування 

—христосованне. 
Христбсати, -саю, -еш — петь 

хрнстосанки. 
Христосатися, -саюся, -ешея 

! и христосуватися, -суюся— 
христосоваться, [пасху). 

Христуван ня—поздравленп е (на 
Христувати, -тую, -єш — сла* 
вить Хри ста; -ся—(на пасху) 
поздравлять друг-друга. 

Хрімка—копитная болезнь. 
Хрін, -ну и хрбну — хрен. Цс 
йому, як хріном під ніс—ато 
ему крапне аепрпятно. X* 
йогб батька зна — чорт его 
знает. Хрін йогб не взяв — 
шут его не взал. До хріна 
—очепь много. X, в носі — 
не нрабптея. 

Хроб, -ба и хробак, -ка, хро¬ 
бака, -ки—червь, червяк. 

Хробачннй — червивий. 
Хробачок, -чка — Ц у#, от 

хробак; 2) личинка. 
Хрббор, -ра толстий поре лп* 
стка (капусти, свекд^ ^ пр.). 

Хробот, -ту — хрустенве, тре- 
щаиие. 

Хробуватий—шерехоцитЬі^ ва* 
Хрокало—ботало. [ровиий. 
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Хрокати, -каю, хрбкнути, -ну 
—хрюкать, хрюкнуть. 

Хромак, -На— хромая овца. 
Хромкй -хромоії. 
Хроміти, -мли), -мИШ—хромать. 
Хрипка—копитная болезнь. 
Хрсмол&ба (общ.)—хромоеопш. 
Хропак, -ка—сон с храпевпем. 
Хрбпати, -паю — ударять со 

звуком, бросать. 
Хропнути, -ну, -неш—ударить, 
броспть, разбить (б посуде). 

Хропнутися» -нуся, -нешся — 
грохнуться. 

хропти,-пу, -пеш, -путь, хроп¬ 
нути , *ну — храпеть, храп¬ 
нуть, захрапсть, всхраппуть. 

Хруїчати, хрумкати, хрумсати, 
хрумчати ,-чу»-чиш -єсть что- 
нпбудь хрустящее. [стеть. 

Хрумтіти, -мчу, -тиш — ХруЧ 
Хрунь, -ня — 1) назв, свиньи; 

2) (гал,) избиратель, прода- 
ГОЩ.ЧЙ С60ІІ голос. 

Хрунькати, -каю, -єш-хрюкать. 
Хруньціт, -коту—хрюканье. 
Хрупати, -паю, -єш — 1) єсть 

ч.-л. хрустящее; 2) раздроб- 
Хрупка—хрящ. [дать. 
Хрупостіти, -пощу, -стиш — 

хрустеть, трещать. 
Хрупотіти, -почу, -тйш—тре- 

іцать{ хрустеть. 
Хрупбтява—хрустеяие, треск. 
Хруск, -ку—треск, хрустевие. 
Хруск вкй, -вок — клубника. 
Хрускотіти, -кочу — хрустеть. 
Хруснути, -ну, -реш треснуть, 

захрустоть. {садка. 
Хруставець, -вця — мак-само- 
Хруставчз, -чати — слива. 
Хрусталка—хрящ. 
Хрусталь, -ля — маїіокйй жук. 
Хрустіти, -щу, -СТИШ-трещать, 
Хрустка—хрящ. (хрустеть. 
Хвусткий — ломкітй, хрупкпй. 

Хрущ, -ща—маіїскпй жук. 
Хрущати, -щу, -щйш- хрустеть 
Хрю[ь6]кати, -каю — хрюкать 
Хрякати, -каю—харкать.. 
Хрякатися, -кається {<кхл.) 

откашлпваться. 
Хряки, р. хряк—мокрота. 
Хрякотйння — мокрота. 
Хря|ь6]пати, -паю, -єш — оро* 

сать, ударять, разбивать; -СЯ 
— 1) трескаться; 2) падать. 

Хряпи, -пів — переяосица у 
жпвотних. [стеле] крпчагь, 

Хряпкати, -пчу,-чйш—(о коро- 
Хряп кий— (о дороге) тряский. 
Хрч[ь6]пнути, -ну, -НЄШ—уда¬ 
рить, броспть; -ся — грох* 
нуться, упасть. 

Хряпотіти, -чу* -тиш—Дребез- 
Хряск, гку—треск. [жать. 
Хряскати, -каю, -еш-1) тре¬ 
щать; 2) резко ударять (о 

Хряскіт, -КОТУ- треск. [громе), 
хряснути, -ну, -кеш—1) трес- 

нуть; 2) (о ударить, 
-СЯ—Грох нуться, упасть/ 

Хрястіти, -щу—блестеть, свер- 
Хрястка—хряш. [кать. 
Хрящ, -ща— 1) хрящ; 2) швбеїїь, 
Хрящак, -на — хрящ (бодео 

крусгньїй). 
Хрящем, нлр* — в беспорадке. 
Хрящик, -ка—1) от. хрящ; 

2) порода грпбов. 
Хтивий—жадний, алчньїй. 
Хтивість, -ВОСТИ —жадвость^ 

алчяость. 
Хтиво, пар,—жадно, алчно. 
Хтіти, хічу, -чеш, см. Хотіти. 
Хто. р. когй, .кет.—1) кто; 2) 

кто-нибудь, кто-либо, кто бм 
% ни било. Хто ХОЧ, КОГО ХОЧ, 
кому ХОЧ — кто, кого, кому 
угодно. Нема кому—некому. 

Хтось, р. когДсь, кто-то, 
кто-нпбудь. 
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А у гукати—Хутір 

Хугукатіі — крппать сичем, 
перекликаться как сьічи. 

Хуґа — вьгога, мятель. 
Худавий — 1) худоватілй,- до- 

аольно то щип; 2) беднілй. 
Худак, -ка—бедньш, непмущпіі 

человек. 
Худий — 1) худоіі, тощий; 2) 

’худоіі, дурнои. 
Худина, -нй — худоба, худое, '■ 

тощее жішотное. [жнточнии. 
Худібний — состоятельньїй, за- 
Худкб, -ка—удод. 
Худніти, -иію, -єш, худнути, 

-ну, -неш—худеть, тощать. 
Худбба—1) гшущество, состоя- 

ние; 2) домашний скот. 
Худббина—скот 
ХудббИЦЯ-‘-скотинка. 
ХудобниЙ—1) нмущественнтлй; 

2) см. Худібний; 3) бедньш, 
убогий. І®0. 

Худобство—бодность, убожест- 
Худажній—худозкествешшй. 
Худбк, -дка—удод. 
Худопахблок, -лка — 1) мало-1 

сильний, замориш, худо¬ 
сочний; 2) бедняк, незнатний. 

Худорба, -би—1) худоба; 2) ху¬ 
дое жпвотное;. 3) бедностг>, 
ішщета; 4) (соб.) бедняки. 

Худорлявий — худощавий, 6о- 
лезненнілй, худосочиий. 

Худо сил ок, -лка — слабосиль¬ 
ний, замориш. 

Худчина, -нй—худоба. 
Худяк, -ка — худое жпвотное. 
Хук, -ка — 1) виднханпе, ду- 
новенпе; 2) фук^ (в пгре в 

>-шашки). Хука дати — про¬ 
махнуться. 

Хукати, -каю, хукнути, *яу— 
дуть, дохнуть, дунуть. 

Хунт, -та—фунт, 
Хунтівка—порода груш. 
ХунтовиЙ—фунтовий. 

Ху павий —краспвий, нарядпи й, 
опрятний. 

Хупавість, -вости — красота, 
нарядпость, опрятаості». 

Хупавка — оарятная ікепедива. 
Хупбр, -ра—бугор. 
Хура-1) пагруженньїЙ кладью 

воз, сани; 2) кладь; 3) извоз. 
Стати під хуру—подрядип- 
ся везтп клад. На хурах — 
гужом. 

Хура. -рй—вьюга, мятель. 
Хураж, -жу — фураж, продо- 

вопьствяе. 
Хургбн, -ну—шарабан. 
Хурда, -ДИ — больпие, захуда- 

пие овци. [тать, мести. 
Хурделити, -лю—(о-еетре) кру- 
Хурделиця—мятель. 
ХурдигІґІа—тюрьма. 
Хурдиґарня, -НІ — 1) тюрьма; 

2) каланча. 
Хурднйк, -ка—помещенпе для 

больоих овоц. 
Хурія « хуря — 1) мятель; 2} 
ругня и драка. 

Хуркнути, -ну — 1) порхнуть, 
бросоться; 2) оправиться. 

: Хурман, -на—кучер. [зоз 
Хурма нка — 1) подвода; 2) из- 
Хурманувати, -ную, -єш — из- 

возничать. 
Хурта и хуртЛа—мятель, вьюга. 
Хуртовина, хуртуна—1) мятель. 

вьгога; 2) буря, ураган; о> 
иевзгода. [нмй. 

Хуртовинний—ненастнмй, бур- 
Хурувати, -рую 

-СЯ — еакладивать груо. 
Хурчати,-чу, -чиш—жужжать 
Хуста—1) платок; 2) (л«.) ху- 

ста, хусти—белье. 
Хустина, -ни, хустйдя, -ці 
хустка—платок. 

Хустя, -тя—беяье. 
Хутір, -тора—виселок, хутор 



830 Хутірський — Царівна_ 

Хутірський, хуторний—1) ОТНО- 
саш.аііса к хутору; 2) живу- 
щий на хуторе. 

Хуткий—скорий, бистрий. 
Хуторець»-рця,хуторбк»-рка— 

ум. от хутір. 
Хуторйще—место для хутора, 
место, где бил хутор. 

Хуторянець, -нця, хуторянин, 
-на—-хуторянин. 

Хуторянський — своііственішй 
хуторянам. 

Хутра -внутрен. обмазка печи. 
Хутрйиа, -Н«—в бревно стенке. 
Хутро—мех. 
Хутрбваний—1) подбитьш мо¬ 

хом* 2) обшитий шеяевкой. 

Хутрування — 1) подбпвка це¬ 
хом; 2) обшивка шелевками. 

Хутру вати, -рую, -єш—подбп- 
вать мохом. X. піч—обмазу¬ 
вать глино» пень. X. двері— 
вставлять * косяки дверньїе. 
X. чіботи—пришивать под- 
кладку в сапогн. 

Хутряний—меховой. 
Хутрянка — шубка (жененая). 
Хутчій» нар.—скореє. 
Хух, -ху— дуновение. Пустити 

на хух—пустить на ветер. Ні 
хуху, ні Д$ху—ни души, нико- 

Хухнавий—гнусавьій. [го нет. 
Хухнути, -ну—дунуть 
Хухуля—вмхухоль. 

ц 
Цабанити, -іпо—1) подшімать-' 

2) таке—говорить что-либо 
нвсообразноо, чудовищное. 
Ц. ціну—запрашивать неж>- 
мерную пену. 3) когб—бра- 
нпть, ругать. 

Цабатися, -баюся — метаться. 
Цабе—1) направо (при 
управлений волами); 2) {мер.) 
направо. Велике» не абй-яке 
ц. (крок.) важная шишка, пер- 

Цалевмй—дюймовий. [сова. 
Цалійка—1) мера в 24 дюйма; 

2) шелевка в дюйм толщвною. 
Цаль» -ля—дюйм. Два цалі — 
два дюйма. 

Цанїстра - ранед. 
Цап» -па—1) козел. Цапа ста- 

ТВ—стати на диби. 2) чехар- 
Цапеля, -НЯТИ—козяенок. [да. 
Цаперцз —л оп ата. 
Цапки» цапк6м»нар.—дибом. 
Цапки, -пек—козли. 
Цапленнй—сумасшедшвй, 
Цааия» -НІ (соб.)—козли. 

% 

Цапгк, -пка—1) козлик, козлег 
нок: 2) верстак для строгаиня. 

Цапур» -ра—козел, козлище. 
Цап ура, -рн—козлище. 
Цар, -ря—царь. 
Цара» *ри—чужая сторона. 
Царгати,-гаю, царгнути, -гиу— 
дергать, дернуть^ 

Царедвбрець, -рця — прпдвор- 
Цареико, -ка—царевич, [яьш 
Цареубійник» -ка—цареубийда. 
Царина, -ни—1) застава пр» 

входе в село; 2) пахотная 
земля, засеянвое поле; 3) об¬ 
ласть, отрасль. В ЦІЙ царині 
знання—в зтой об ласти, от¬ 
рясли знання, 

Царинка, -ки—1) ум. от царпна: 
2) огороженное место при 
усадьбе, предназаачееное для 

% покоса. [рипі • 
Цариннпй—относящийся к ца- 
Царинник—сторож ирп застане 
Цариця, -ці—царпда. 
Царівна—паревва. 
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ЦарсКі -рка—1) подпечье, где 
держат дом. птиду; 2) ого-1 
роженпое место, загородка, і 

Царствувати, -вую—1) царство- 
вать; 2) блажен ста овать, жить 
в царство небесеом. 

Цахати, -хаю—норовить. 
ЦваЙіф —жердь у плота. 
Цвак, *ка— пал очка наткапком 
Цвеник—хвастун. [челеоке. 
Цвентюх—болту в. 
Цвенькати, «каю, цвенькнути, 

-ну—говорить, сказать на 
язике, в котором слишатся 
звуки.ц» дз. 

Цвигати» -гаю, двигнути, -ну— 
хлвстать, хлестнуть (кнутом). 

Цвинтар» *ря—1) церковний 
погост; 2) кладбище. 

Цвинтарний — кладбищеескпй. 
Цвист,-ту—одна пара нитей ос¬ 
нови. 

ДвілЙти, -лю — етегать, хле- 
стать. Дощц.—хлеіяет дождь, 
льет дождь. 

Цвілля, -лля, цвіль, -ЛИ—пле- 
сень, гниль. [точать. 

Цвіядрити, -рю—мотать, рас- 
Цві р-цві р, дгосд.—чи рп к-ч и рп к. 
Цвірінькати» -каю, ивірінькну- 
ТИ, -ну— 1) чпрпкать, чирик 
нуть; 2) про ШО — болтать, 
сболтнуть о чем» что. 

Цвіркати — 1) плевать сквозь 
зуби; 2) кому — досаждать. 

Цвіркун» -на—сверчок. [кому. 
Цвірннй—(о пгітке) тонкий и 
крепклй. [щать. 

Цвірчати, -чу—сверчать, тре- 
Цвістн, -ту—1) цвесть. Моє 
цьіте, а твоє гниє—мне уда¬ 
ча, а тебе нот. 2)плесневеть; 
3) покриваться кр&евбю плії. 

пузир чатою сьЛіью. Нігті 
цвітуть—на ногтях появля- 
іотся бельте пятнишкп. 

Царок— Цегла 

Цвіт, -ту—1) цветок; 2) дзет, 
цветенпе. На цвіту прибитий 
—а) (о растеп.) бесплодицй. 
б) (о человехе) неразвившийся 
от природи. Нема а Його 
цвіту—нет у него здоровья 
ума. 3) менструадия; 4) окра- 
шенние шерстяние нитки. 

ЦвІтгістий—цветистнп. 
Цвіткбваїшй—у краю енньї іі. 
Цвітний—цветной. [сить 
Цвіцькувати — срамить, пояо- 
Цвічений—1) раедвотгаий; 

обученвнй, вьтш коленний. 
Цвоннк» -ка—часть, кусок со- 

ставиого обода. 
Цвонястий—(о колосе) с состад- 

внм ободом. 
Цвях, -ха—гвоздь. 
Цвяхар, -ря—гвоздильщр.к. 
Цвяхарня, -ні —ЇЇВОЗДИЛЬИЬІЙ 

зішод. 
Цвяхований—1) обитшй гвозди¬ 

ками; 2) пнкрустпровавнллй. 
ЦвяхОвгй—1) гвоздильний; 2| 

гвоздяной. 
Цвяхувати—обпвать гвоздика¬ 
ми для украплення. 

Цвяшок» -шка—гвоздик. 
Це, о*. Се. 
Цебеніти,, -нй—сильно литься. 
Цебер,*-бра— 1) бадья; 2) кад- 

ка? чан/лохапь. 
Цеберка—железпое ведро. 
Цібрина» см. Цямрина. 
Цебру вати, -рую—ставить еру б 

(в колодде). [пич. 
Цегелля—щебопь, бнтиіі кпр- 
Цегельвий, цегловий, цегляний 

—кнрппчний. 
Цегельник — 1) кпршічзик; 2) 
кирпичньш мастор. 

Цегельня — кпрппчний завод 
Цегея, -геї—шерсть овци ме- 
шанной породи. 

Цегла —кпрпич. 
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Цеглина,-ин—плитка кпрппча. 
Цеглопальний — кпрппчеобжи- 
) гйтеяьньїй. 
Цегляр, -ра-кирпвчннй мастер. 
Цеглярка, -ки — кирпичеобжи- 

гагельнаи печь. 
Цегля[й]стий—кирппчного две- 
Цедул(к)а—записка. Іта. 
Цей, ця« ЦЯЯ,цеицеє—1)атот, 

зта, ато; 2) (гад.) тот, та, то. 
Цекотаїи, -кочу — (о сораке)• 

стрекотать. 
ЦеЛІбат, -ту—беабрачие. 
Цементовий—цементний. 
Цендибор, ра—коловорот (род 

сверла). [тель цілії. 
ЦентротяжниЙ—центростремп- Йепатн—ударять слегка» цара- 

ера, -ри—цвет лица. [пать. 
Церата—клеенка. 
ІІерат'вий—кдеенчатьш. 
Цереглювати, -ЛИШ) —вьібврать, 
м спать. 

Церемонитися—І) церемонить¬ 
ся, стосаяться; 2) жоманаться. 

Церембнія—1) церковная пере¬ 
мови я; 2) жеманство; 3) сте- 
сненио. (церквам—церковь. 

Церква, р. ми. церкбв, дат, лш. 
Церувати. -рую—штопать. 
Цех, -ху—дех. 
Цехз, -хн —значек, ирисвоев- 

ішії цеху шш братству. 
Цехмистер, -тра—цехмейстер. 
Цехмйстрнха,-хи—1)жена цех- 
мейстера; 2) жонщвна-цех¬ 
мейстер в жеаском цеховом 
братство, цехе. 

Цеховий—цеховоіі. 
Цеховик, *ка—’Цвховой мастер. 
Цешка, -ки—знак. Судова цсш- 

на—знак суда, знак призива 
в суд (встарппу). 

Цй[і]ба, межд.—(собаке) прочь! 
Цйба, -би —дяиапая нога. 
Цибай, «елед,—орьг, гоп! 

Циб ань, -н я—дл я ино ногий. 
Цибати—І) птти шагом; %) прі :* 

гать, скакать, енгать. 
Цибатий —длин ноно гий. 
Цибнути — пригнуть. 
Цибок, цибук, -бка — стеоель 

лука (стрелка). 
Цибулина—луковица. 
Цибулиння—стебли лука, 

і Цибуля, -лі—лук. Водяна ц.— 
водяной лук. 

Цибульний— луко ВІЛ й. [лук. 
І Цибульбвище—грядка, гдо рос 
Цибух, -ха—1) чубук; 2) че¬ 

ренок випограда, чубук. Ц. 
одбив&е—виноградний чубук 
даот ростки. 

Цивільний-гражданскяй, штат- 
ской. [кузнед. 

і Циган—1) цьігап; 2) {у ц/цуми) 
Циганити, -нк> — виманивать, 

випрашпвать. 
Циганський-циганскіш. Ц-ськд 

гблка—большая толстая игла. 
Ц. піт—дрожь. Ц-ська риба— 
головастик. [гана. 

Цигануватий—похожий на ци- 
Циганчук, -ка—молодон циган. 
Цигара—сигара. 
Цигарка—папироса, 
Ц и га ркбв и й пан в росви й 
Цигарник, -ка—папиросник. 
Цигарник, -ка, цигарниця, -ці 

—иорт-спгар. 
Цигарня—папиросная фабрика. 
Цигарушник -чубук,(мундштук. 
Цигикати — л поткать, плохо 

втрать на скрипко. [жпк, 
Цизбрик, -ка—пврочпнвий но- 
Цизрбм, пар.—струей. 
Цикавка, см. Сикавка. 

! Циконіти—дрожать от хол ода. 
ЧДимбал, -ла—олух, бадбес. 
Цимбали, -бал — 1) цимбали; 

2) род вишивки.* 
Цина, -нн—олово, цинк. 

і 
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Цинамон, -ну—корида. 
Цингель, -ґдя—1) щегленок; 2) 
рубанок; 3) курковоіі спуск 
в ружье, собачка. 

Циндра[я], -ри[і] — 1) окалина, 
искрьі при ковке железа; 2) 
назойливий человек; 3) мот, 
расточитель. 

Циндрити — расточать, мотать; 
ЦинкбБання-оцинковка(предм,). 
Цинкувальний— цввкбвадьвий. 
Цинкувальня — цинковальаий 

завод. [ (процесе). 
Цинкування, -ння -оцияковка 
Цин6бра[я], -ри[І] — кіівоварь. 
Цннований—обделанний в оло- 
Цинбвнй—оловянпьій. [во. 
Цннок, -нку—цинк. 

Цинувальний—лудильний. 
Цинувальник, -на—лудильщик. 
ІДинувальня, -ні — лудильний 

завод% мастерская. 
Цннування, -ння—лужение. 
Цинуватн, -ную—лудить. 
Циприс, -са—кипарис. 
Циркель, -кля—циркуль. 
Цирклювати, *люю—осу ждать, 

хулить, пробирать, распекать. 
браннть. [лость. 

Цйркул, -ла (юл.)—округ, во* 
Цитварне насіння—глистник. 
Цитрина—лимон. 
Цитриновий—лимонний. 
Цитувіти, -тую — цптировать. 
Цйцовий—ситцевий. 
Ціва—1) стержень, цевка в ше¬ 

стерне; 2) шпулька, катушка. 
Цівка, -кн—1) ствол; 2) шпуль¬ 

ка; 3) трубка; 4) трубчатая 
ісость; 5) етруя. 

Цівкуватнй — трубообразций. 
ЦІД, -ДУ - фермент из отрубей 
для теста. 

‘Цідило, -ла, цідилка, цідилок— 
иедилка. фильтр. Зостався на 
цідилці -попалея во лжи, 

Цідити, -джу,-диш—1) проце- 
жпвать; 2) наливать струей; 
-СЯ—струяться, течь. 

Цікавий— 1) любопьітньїй, ип- 
тересуюшпйся, любознатедь- 
ний; 2) бойкий, живой, шу¬ 
стрий; 3) смислящий, пску- 
ентаіі; 4*і иатересний. 

Цікавити, -влю, -виш — инте* 
ресовать, зав «мать; -СЯ—*ї!> 
тересоваться. 

Цікавість, -востп—1)любооьіт- 
ство; 2) ивтерес. 

Цілець, -ЛЬЦЯ—'ТОТ, кто метке 
попадает в цель. 

Цілкій — 1) целий, весь. Ціла 
країна—вся страна. 2) целмй. 
неповрежденний. 

Цілина, -нй—повь. 
ЦІЛИННИЙ—никогда не пахан- 

ний, девственний. 
Цілити—исцелять, оздоровлять. 
Цілити, -лю — целлть, мстить; 

•ся—целиться, метить. 
Цілиця—1) см. Цілина; 2) соль, 
добмваемая пу аемлн п кри¬ 
стал л ах. 

Цілісінький—-целехонький. 
Цілість, -лости—целость, це- 
ооврежденность. 

Цілішенький — (уженьш.) целее. 
Цілкий — меткий. Цілка річ— 

понятная вещь. 
ЦІлковий—цел*»ньій. 
Цілковитий— цедин, совершен' * 

ний, полньїй. 
Цілком, пар. — 1) целиком; 2) 

совершенйо, всецело, новеє 
вполне, совсем. 

Цілннк, -ка—земля, ветронутаг 
вглубь (вапр., конаньем). 

Цілоденне, нар.—долий день 
Цілорічний —арододжающийсі 
круглий год, 

ЦІлосвітний—всему свету иа- 
вестний. 

Укр -і‘Ос илонв А НіковоькиЙ—&3 



цілу мати — цокогужо 

Цілувати, -лую—целовать; - я 
—целоватьсн. [ба). 

Цід^шка, -ки—горбушка (хле- 
ЦІлюч[щ]ий — целительний, це- 
дебньш. [время. 

ЦІЛЯТИ—1) целвть; 2) улучать 
Ціль, -ли—цель. 
Цільба, -би —нсцелеаие. 
ЦІльиик,-ка—кусок (цельнии). 
Цільно, нар.—метко. 
Ціна (на що, на чому} — дена 

аа что. [посуда. 
Ціна—Цина; 2) оловянная 
Цінитель—денптель, оценщик. 
Цінити—цеовть, оценивать. 
Цінник, -ка—прейс-курант. 
Ціновка—аукцион» продажа с 

аукціонного торга* 
Цінування—1) оденка; 2) оппеь 

и оденка имущества. 
Ціну вальний—оценочниіі. 
ЦІнувальник, -ка—оценщик. 
Цінувати — і) ценпть, оцеші- 
вать; 2) производпть опись 
и оденку имущества; 3) про* 
наводить аукцпонішй торг. 

Цінькало—І) зпитет зяблика; 
2) хохлатий жаворонок. 

Ціп, •па—!)цеп. Ціпи в’язати - 
ссорпться. Ціпом їхати-ехать 
двумя лошадьми, из которьіх 
одна маленькая, другая боль- 
шая. 2) порода больших груш. 

Ціп, мєжд,—1) вон, прочь; 2) 
ціп-ціп — прьізьів кур: 
дьш-дііш. [чать. 

Ціпатн, -паш — пищать, кри- 
Ціпйло, -ла, иіпнльня и ді¬ 

лильно—рукоятка цепа. 
Ціп кати, -каю — (о цьіплятах) 
пищать. [(тела). 

ЦІЛКІСТЬ, -кости — твердость 
Ціпиення, -ння — отвердение. 
Ці повий — цеп ной. 
Ціпов'яз—1) делагощвй , цепи; 

2) (переносно) землепашец. 

Н;; і 

Ціпок,-пка—3} палка, трость, 
посох; 2) хворостина, прут. 

Ціпуг[р]а —большая палка. 
ЦіСаВИЙ — (о масти) каштано¬ 
вий, бурий. 

Цісар, -ря—император. [ство. 
Цісарство — государство, дар- 
Цісарювати-* царство вать. 
ЦІтати, -таю— играть в чет и 
нечет. 

Ціха, -хй—1) знак, метка, зна- 
чек, примета, признак, сим¬ 
вол; 2) черта характера. 

Ціхувати— 1) що—очерчизать, 
отмечать, обозначать приме¬ 
ти; 2) кого—характеризиро- 

Цмин, -ну—тмин, [вать. 
Цмок, -ка — 1) см. Смок; 2) ра¬ 
ду га. [лование. 

Цмбкання—1) чмоканье; 2) де- 
Цмокати—1) чмокать, щелкать 

язиком; •ся—целоваться. 
Цмоковик, -ка—насос. 
Цмоковйна — мокрое, топкое 
место. 

Цмулити, -лю — пить, тянуть. 
Цнота—1) добродетель; 2) де- 
ломудрие, вешінность. 

Цнотливий—1) добродетельнмй; 
2) целомудренньш. 

Цбвта, -ти—глиба. 
Цбкати, -каю, цйкнути, -кну— 

стучать, стукнуть; -ся—чо- 
каться, чокнуться. 

Цокотати, -чу, -чеш и цокоті¬ 
ти, -чу, -тйш—1) с.ч. Цока¬ 
ти; 2) стрекотать; 3) до кого 
—говорить бистро. 

Цокотнеча, -чі, цокотня, -ні— 
1) розкіш и бистрий стук; 
2) стрекотанпе; 3) бистрий 
разговор. [тун. 

Цокотун, -на—говорун, щебе- 
Цокотуха, -хи— 1) говоруаья, 
щебету нь я; 2) деревинний 
колокольчпк. 

* 
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Цокуватн, -кую — изумляться, 
остолбеневать. Цокують КО¬ 
НІ—лошади не хотят везти. 

Цбмпель, -пля — ледяная со- 
сулька. 

Цоркати, -каю, цйркнути, -ну 
1) см. Цокати, цокнути; 2) 
звенеть, бренчать, орякать, 
брякнуть, [канне, звяканив. 

ЦоркІт,-коту—бренчание, брн- 
Цоркотіти, -чу, -тиш—1) зве¬ 

неть, бренчать, брякать, звя- 
кать; 2) (о тетереве) кричать. 

Цотатися (з ким) — ссорпться. 
враждовать с кем. 

Цбфати, -фаю, цбфнути, -ну— 
отодвигать, взять обратно; 
-ся—1)отступать, отступпть; 
2) з чим—брать, взять назад 
предложение, отказаться от 
намерения. 

Цубом, нар. Ц. стати —окосте- 
неть (от холода). 

Цуговий — (о лошади) годний 
для запряжки в акипаж. 

Цугблка—трубчатая кость. 
Цуга, -гй в еьіраж.: До цуґгі— 

• как следует, как должно. 
Цукар. цукер, цукор, цукур, 

-кру—сахар. [ний завод. 
Цукарня, цукроварня—сахар- 
Цукерок, -рка—коифекта. 
Цукристий— сахаристий. 
Цукровар, -ра—сахаропар. 
Цукроварницький — сахароза- 

водский. 
ЦукровирСТВО — сахароваренис 
Цукрбвий — 1) сахарпміі; 2) 
подслащенпий. [репья. 

Цундра[я]. -ри[і]—лохмотья, оі- 
Цундраоий—оборваиниіі, изно- 
щенньиі, в лохмотьях. 

ЦундріЙ, -рія—оборвиш, бед* 
Цуп, межд.—цап! [няк. 
Цупечка, -ки—коротенькая ку- 
рительная трубка. 

Цупити, -плю, -пиш - тянуть 
тащить. 

Цупкий — 1) крепкпй, ту гой 
прочншЙ; 2) (о материн, ко 
же и пр.) жесткйіі, твердий 

Цупко—1) крепко, сильно, ту¬ 
го, стсснительно; 2) жестко 
твердо. 

Цуприкувати, -кую — тануть 
тащить, рвать. 

Цур» —1) кому—прочь < 
кем, чем, ну его, тебя; 2 
чур, стой, подожди. 

Цура, -рй, цурка—палочка. Де 
, цуру побув, перевів—ДО ОС- 

татка перебил, перевал. 
Цурання, -ння — отречевві* 
удале ниє. 

Цуріти(ся) (кого, чого)—чуж- 
датьсн кого, чего, удаляться. 

Цур(к)увати,-р(к)ую —крутить 
скручивать палкоЙ веревку. 

Цурпак, -ка — бревно, чурбан. 
обрубок. [палки. 

Цурпалка — щепка, обрубок 
Цурпек, -ка — ягненок, родив¬ 
шийся поздно. [рупалок. 

Цурупалля, -ля—(соб.) от цу- 
і Цурупалок, -лка — щепка, об- 

ломок палки. 
ЦурЯ, -рї — лохмотья, тряске 
Цуц , -ца—собака. 
Цуценя—щенок. 

І Цуцик—собачка, собаченка. 
ЦІодити, -.шу, -ДИШ—литьво- 

і .немногу. 
Цюкати, -каю? цюкнути, -ну— 

слегка рубить, -путь, колоть 
крошить, клевать, клюнуть 

Ціїта, -пи — темний подвал 
конура, каземат. 

Цюпачка—топорпк (плохой;. 
Цюпасом, нар.—по зтапу. 
Цюприк, -ка—верхушка. 
Цюркбм, нар.—струем. ^ 

. Цюця, цюцька-(д*їнск.) собачк. 
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Цюцькб, -ка—щепок. 
Цябро, -ра—-деревинная таред- 

ка (для хлеба). 
Цямкати — чавкать, чмокать. 
Цямра—сруб у колодда. 
Цямрина — бревао пз сруба у 

колодда. 
Цямриння, -ня — І) бревна в 

колодезном срубе; 2) коло» 
дезниЙ сруб. 

Цянути, -ну, -неш—солиться, 
каиать. 

Ця пати* -паю, цяпнути, -ну — 
1) черпать, брать нонемногу, 
зачерпнуть нсмного; 2) доить; 
3) капать, капнуть; 4) (о птен- 
цах) пищать, п пек путь. 

Цчпка, -ки—1) точка, пятньші* 
ко; 2) капелька. 

Цят(К)а, -Т(к)И — 1) крапинка, 
пятньїшко; 2\ капля. 

Ця тати Й—в крани нках* 
Цяткований —в пятних, пятви- 

егий, пестрий, в краппвкнх, 
исцещренньш. 
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Цяця, -ЦІ—(Зетск.) дада, ве* 
хорошеє, » грушка. [так. 

Цяцянка, -ки—игрушка, пус- 
Цяцька—в грушка. 
Цяцькатися, -каюся—тешить* 

ся, забавляться, возиться. 
Цяцькувати, -кую—украшать 
Цяцькуватий—(о воле, коне) бе 

.той масти с темними ши¬ 
нам и. (том 

ЦьвАх(к)ати,-каю-стегать кну 
Цькувати — травить собаками 
Цьом, межд*—чмок. Ц. у руцк 

—чмок у ручку. 
Цьомати—(детск.) деловать. 
Цьонь, межд.— 1) прнзив дяі 

лошадей; 2) призи в для свй 
Цьбпатн—ступать. | ней 
Цьолка, -ки—малость. Цьопк; 

(как нар.)—немножко. 
Цьора, -ри—яеопрятная и без 
правстаенная женщина. 

ЦьоХЛЯ, -ЛІ—живая, проворна, 
(в неодобрительном смисле 
женщина. 

Ча, межд.—1) (на волов) напра¬ 
во; палево; 2) (на лошадей) но. 

Чаб£к, -ка—дещ. 
Чабан, -на—пастух овец. 
ЧабаниЙ — круапнй, большой. 
Чабанство — пастушество (при 
Чабанський-пастуший, [овцах). 
Чабанувати, -ную — бить па¬ 

стухом овец. 
Чабанчук, -ка — 1) пастушок; 

2) м лад ший цастух овец.’ 
Чабарня, -ні — 1) овчарня; 2) 
пастушья пзба. 

Чави, -вів—пресе. 
Чавило — вьіжимальний пресе. 
Чавити, -влю, -виш — давить, 
мять 

Чавкати—тлепать, брести (пс 
грязн, воде). 

Чавун, -н4 — і) чугун; 2) чу- 
гунний горшок. 

Чавунний—чугуивьій. [нуть 
Чав ядіти, -дію—хяреть, чах* 
Чагар, -ря, чагарник, -ка — 
кустар ник* 

Чагун, -на—медвий горшок 
Чад, -ду—угар 
Чадити, -джу, -дйш—угарить 

коптить, давать копоть. 
* Чадіти, -дію—угорать. 
Чадний —угарний. 
Чадо—1) дитя; 2) (собир.) детв 
Чаенвий—сорииголова. 
Чайка—Л (ят.1 чайка; 2) лодка 

* 
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Чайник, -ка—чайник. 
ЧаЙНЯ, -НІ—чайная. 
Чайом, пар.—притаившись. 
Чаклувати, -лую — колдовать, 

чародействовать. 
Чаклун, -на —колдун, народей. 
Чако, -ка—кивер. 
Чала, межд. — (волам) вправо, і 
Чалапати,- паю, чалапнути, -ну 

— І) шлеоать, шлепнуть; 2) ! 
(неет. в.) бежать рисьго. 

Чалапути, -тІв — плохие и бе-і 
зобразиие сапогн, башмаки. 

Чалий—(о масти) иссера-корич- 
невиіі. 

Чалитися,-дюся(до кого)-вести 
кампанию, водиться с кем. 

Чаліти(ся), -лію(ся) — седеть. ; 
Чалка, -ки—причал, 
Чамра—(лорск.) шквал. 
Чамур, -ра — раствор глини, 
навести с иеском. 

4ап, чап, межд.— топ, топ! 
Чапати,-паю—1) итти медлен- 
но, плестись; 2) рвать, обри* 
вать (напр., плоди с дерева). 

Чапко, кар. — 1) усердно; 2) 
скоро, поепешно. 

Чапленя* -нятя—птенец цаплм. 
Чаплі|лно, -на — рукоятка і: 

сковороднику. 
Чаплія, -лі! —* сковородник, 
Чапля, -ЛЇ—цап ля. [хватка. 
Чапрак, -ка—чепрак. 
Чар, -ру, чари, -рів—1) вол- 
шебное золье; 2) колдовство, 
волтебство, чародейство. 3) 
очарование. Непереможний 
чар—неотразимое обаяние 

Чара, -ри—большая рюмка. 
Чарда—каммшевие стенки для 
ловли риби. [спардек. 

Ча(с]рдак, -ка — І) палуба; 2) 
Ча(е |р дано вий—паЗіубний. 
Чарівний — 1) аолшебвий; 2) 
очаповательньш. 

Чарівник, -на — волшебник, 
колдун, народе й, очарова- 
тель; -НЙЦЯ, -ЦІ — волшеб- 
ница, колдунья. 

Чарівництво, -ва—волшебство, 
колдовство, чародейство. 

Чарівничий—волтебнмй, оча- 
ровательний, чаругощий. 

Чарка— ргомка. 
Чаркувати, -кую — 1) потяги- 

вать, випивать; 2) кого—пот- 
чевать водкоіі кого; -ся—ви¬ 
ливать, 

Чаровйна — вол шебное нитье, 
кушанье, отрана. 

Чарувати — 1) колдовать; 2) 
КОГО —г очаровнвать, оооль- 
щать; 3) КОГО—изводить кол- 
довством (кого). 

Чарупка, -кя— ячейка в пче- 
липом соте. 

Чарчина, -ни—чарка, рюмочка. 
Чаряпкатися — карабкаться, 

взбираться. 
Час, -су—1) время, пора. Віч¬ 

ні часи — вечние Бремена. 
Час на час—сжечасно. Без 
часу безвременно, раньше 
времени. На час—на время. 
З часом — через некоторое 
время. На той час—тем дре¬ 
менем, времевно. Не ж 
великий час—в теченпс не- 
продолжптельвого времеяи. 
Одного часу — однаждн. По 
часі—спустя нескодько вре- 
меаи. Про час—на время, »о- 
камест. Тим часом—тем вре- 
менем, между тем. У вічний 
час — .на вечние вромена. 
Якого Часу—в какое время. 
Час добрий—ечастлпвогі до¬ 
роги. 2) (как* нар.) пора. 

Часина—1) время; 2) мину та 
ЧаслДвець, -вця—часосло» 

І Часник, -ку—чеснок. 
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Часниковий— чесночнмй. 
Часбвий—1) временаьій; 2)тот, 
кого ром у гтришло время. 

Часові, кар.— 1) иногда, порой; 
2) в случав; 3) случайно, 
случается. А він не прийде 
до нас ч.—а бьіть может ов 
к нам придет. А сам би він 
не Зробив Ч,—ОЬІТЬ может ов 
сам сделал би. 

ЧасЬпИС, -су—газета, периоди- 
ческое ваданиє. 

Частина—1) часть, 2) пай. 
Частйця, -ці—частица. 
Частка— 1) см. Частина. 2) ча* 
стица святьіх даров 

Часто, кар. — часто. Часто Й 
густо—очеиь часто. 

Частокіл, -цілу—частокол. 
Частувати, -Тую— ;) потчевать, 
угощать; 2) ЩО—-раздивать. 
аодливать; -ся — угощаться, 

Частюка, кар.-часю. (попивать 
Часть, -ти—часть. 
Часуватн, -СуИ*—бить вагоннії. 
Чата, -ти — 1) отряд солдат/ 

назпаченний для стражи; 2); 
караул, дозор. Стояти на ча¬ 
тах—стоять на часах 

Чатйнний—хвойний 
ЧатІвник, -ка — караудьщик, 

часойой. [рауяьний. 
Чятівнйцьккй—сторожово й, ка- 
Чатовий —сторожевой. 
Чатувати, -тую і на кого)—1) 
сторожить, караулпть кого; 
2) подстерегать кого; 3) под- 
жидать, вижидать кого. 

Чахати, -хаю. чахнути, -ну— 
отд вмивать, отломать, шаі*- 
нуть, от щеплять. 

Чахоня, -пі—(риба) чеховь. 
Чаша, -ші—чаша. 
Чашка, -ки—1) чашка; 2) верх¬ 
няя часть колена. 

Чашовина—верхний сгиб ярма. 

І Чвакати, -каю—чавкать. 
ЧвАдати, -лаю — 1) плестясь; 

2) бежать бистро. 
Чвал, -лу —І) галоп; 2) напря¬ 
жений іі бег. 

Чвалом, кар.—галопом. 
ЧваїШТНСЯ, -НЮСЯ—чваниться, 

важна чать, бах валиться. 
Чвань, -ни—чванство. 
Чванькб, -ка—хвастун, бахвад 
Чвара—1) буря, гроза; 2) ему* 

та, ссора. распря (упасть 
Чварахнути, -ну — грохнуться, 
ЧваруваТИЙ—сварливий. 
Чвертівка—посуда в четверть 
Чвертка — четверть. [ ведра 
Чвертковий—четвертной. [вать 
Чвертувати, -тую — четверто- 
Чверть, -ти—четверть. У чвер¬ 
ті рубати—четвертовать. 

І Чвир, -ру—1) гарь в трубне; 
2) род воднії, полу гар; о) от 
ороси в сах. провзводстве. 

ЧвирК, -ка — плевок, цвирк. 
Візьмеш ч. — ничего ае оо- 
дучишь. 

Чвиркати, -каю, чвиркнути, -ну 
— 1) пвьірк&ть, плевать. плю¬ 
нуть; 2) бризгать, бризнуть. 

Чвиря, -рі—еенастье 
Чвбро—{соб,) четверо. 
Чвбхнути, -ну —І) шлепвуться 

2) ударить |жем) 
Чеберхнути, -ну—нирнуть (но 
Чеберчатн, -чу—звенеть, брев- 
ЧевернДгиЙ—косолапий. (чать 
Чевріти, -рїю—чахнуть, хиреть 
Чев'ядіти, «дію — хиреть, бо 
Чезнути, -ну—исчезать. [леть 
Чекітн, -каю (кого, на кого)— 
ждать, иоджвдать кого. 

Чекмінь, -меня—род верхней 
одежди, нафта н. 

Чекотати, -кочу — стрекотать. 
Челенок, -нка — кость, сустав 

(в пальце). 
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Челюстн, -тів —устье кухон- 
ной печи 

Челядин, -на — взрослий син. 
Челядина, -ця — 1) взрослав 

дочь; 2) женщина. 
Челядйнець, -нця, челядник, 

-ка —І) подмастерье; 2) слу 
га, работнв к; -ЦЯ—служанка, 
работница. 

Челядний, яелядницький-ори- 
надлежашии, свойствеваий 
слу ге. работнику. 

Челядникувати—служить, бить 
слугой. работником. 

Челядно, пар — 1) мвого жен- 
щин; 2) мвого слуг, 

Челядський — приаадлежащий, 
свойствєнньій молодежи. 

Челядь, -ди— 1) молодежь. Хо¬ 
дити МІЖ ч. —би вать в соб- 
рашіл молодежи. 2) же піци еи; 
3) (соб,) жененая прислуга 

Чемер, -ра—хохол. 
Чемериця—1) (рас*п,) мороз- 

ник? кукольнпк; 2} одуряю- 
щее. [у мужчин. 

Чемерка-род верхней одежди 
Чемір, -меру—бодь в животе. 
Чемний—вежлпвьій, учтивий. 
Чемсати, -шу—едпрать (кору). 
Ченці, -ців, см Чернець. 
Чекцювати, -цнно — моцаше- 
ствовать. 

Ченчик, -ка—мовашенок. 
Чень, пар.—ведь, ведь же. 
Чепа, -пи—зацепа. 
Чепак, -ка-^чепец. 
Чепарити, -рю — раошшивать, 

корячить. 
Чепелик, -ка—1)складвой нож; 

2) вож из облом ка коси. (жем). 
Чепельгати, -гаю—пилить (но- 
Чепіга, -ги — 1) (в плуге) руко¬ 

ятка; 2) Чепіги—(созвездие) 
Орвон. 

Чепірнатий—бахромястий 

Чепіти, -пліо, -пиш —виснуть 
торчать, ниса. 

Чепкйй^— І) ловкий, аккурат- 
вьій; 2) цеп кий. 

Чепко, нар. — ловко, оарятно, 
аккуратно, красиво 

Чепрага, -ги — і) аграф, за- 
стежка, пряжка с у крише¬ 
ннями; 2) ручка, поддержи- 
вающая гардини; 3) (лссгіац.) 
щппци для зажпмаияа краев 
рани. 

Чепуристий—опрятвий, щего- 
леьатьій. 

Ч епурити, -рю првхораши вать. 
Чепури[у]ха ,-хи— 1) чистюля; 2) 
франтиха, щеголиха,3) бокал. 

Чепурна — чистеха, оарятаал 
женщина. (ний. 

Чепуркуватий — прихорошев- 
Чепурний — аккуратний, чи- 
стьш, опрятвий. [красивеє. 

Чепурніти, -вію — становиться 
Чепурун, -на—і) чпстюля; 2) 
франт. 

Черв, -ва — червь, личинка 
пчельї. 

Черва, -ви (соб.)—І) черви; 2) 
личинки очел; 3) мозговие 
глисти у овец, 

Червак. -ка — І) червак; 2) 
ЛИХИЙ—гадюка червня. 

Черваковий—1) прнЕадлежапшй 
червю; 2) из’едевний червами. 

Червень, «ВНЯ—июнь. [вами. 
Червивий — червивий, с чер- 
Червивіти, -вію—червиветь. 
Червити, -ся, -вдю, -ся,-виш, 

- Я — (о виола- 
жнвать, ктасть яички. • 

Червінець, -нця—червовец. * 
Черві нка, -ки—1) кровавий по¬ 

нос, диаентерин; 2) брюшной 
Червіти, -вію -болеть. [тиф 
Червневий -июньский. 
Черво, ЧСрвбко, пар. — красно. 



Червоний—Чересла 

Червоний—1) красиий; £) ри¬ 
жий. [шивать в красний цвет. 

Червонити, -ню, -КИШ — окра- 
ЧерВОНІТИу -НІШ — красисть. 
Небо ч-ніс—на небо зарево. 

Червоноармієць ,-ІЙЦЯ—красно- 
армеед. [краспьій. 

Червонозлотий — ЗОЛОТИСТО- 

Червонгох, -ха—снигпрь. 
Червонявий, червонястий — 
красно ватин. 

Червотік, -тйку—червоточина. 
ЧервотбкиЙ—червоточин й. 
Червцевий — 1) пювьский; 2) 

котевшзьннй. 
Черга, -гй—1) очередь, черед. 
Чергбю — по очереди. Під 
чергу прийтйся—попасть в 
очередь. По черзі—поочеред- 
но, по очереди. Застбювати 
чергу — ожицать очереди. 2) 
дежурство. [е визгом. 

Черігинькати, -каю—скрипеть 
Черговий —* 1) очередяой; 2) 
дежурньт. 

Чергуватися, -гуюся—і) з ким 
—чередо ват ьса: 2) до кого— 
уговариватьея отвосительпо 
очереди. 

Черевань, -ня — брюхан. 
Черевати й—брюхатнй. 
Череватіти, -тію—і) приобре- 
тать бодьшой живот; 2) боре- 

Черевик,-ка—башмак. [меветь. 
Черевичний—башмачиий.. 
Черешічішк, -ка—башмачник. 
Черевичок, -чка—башмачек. 
Черепі н ний зуб—коренной зуб. 
Черевний—брюшвой. 
Черево, черевика— 1) брюхо, 
жпвот; 2) часть риболовного 
снаряда; 3) у тол ідейная часів 
веретева. [скота. 

Череда, -дн — стадо рогатого 
Чередник, -ка — о а стух рога¬ 
того скота. 
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Чередникувати, -кую — бить 
пастухом скота. (черед і). 

Чередниця, -ці—пастушка (при 
Чередниченко — син чередника. 
Чередничка—1) ум. от черед¬ 
ниця; 2) жена чередника. 

Чережний—очередной. 
Через, пар. — 1) через, чрез. 

сквозь; 2) чероз посредство, 
при помощп. Ч. те — оо- 
ЗТОМУ, оттого, потому. 3) по 
причино, из-за, благодаря; 4) 
через, по псточенпи; 5) за 
— (известное время). Ч. ЩО 
— в продолженио чего. Чекав 
на його через яку годину — 
ждая его некоторо© время. 
Ч. лад — ©лишком, чрез- 
мерно. Ч. врем’я — на не 
которое время, в течеш е; 
некоторого времени. 

Черезплічник,-ка—1) портупея, 
2) перевязь (у воєнних). 

Черемшина—дерево черемухи. 
Черев, -на — 1) см. Леміш: 2) 

черенок (ножа). 
Череневий- подовий. 
Черенки, -ків — 1) череиок 

(иожа); 2) шрифт (типограф- 
ский). [ний зуб. 

Черепній Зуб — коренной зад- 
Череп, -па—1) (анат.) череп; 

2) большой черепок, 
Черепаня, -ні, череп’янка, -ки 

—глиняная трубка. 
Черепашка, -ки—раковина. 
Черепиця, -ЦІ — 1) черепица; 

2) (у горшФіников) бракова¬ 
ная посуд а. [(ан«т.) череп. 

Черепбк, -пка — 1) черепок; 2) 
Череп’я, -п*я—(соб) черепки. 
Череп’яний — 1) глиняний; 2і 

черепичний. 
Черес, -са—кодевньїй пояс. 
Чересла, -сел — 1) чресда; 2; 

,к». от череслб. 

Чересло—Чстверуватися 841 

Чересло, -лі — {в плуге) нож, 
реаец. 

Череха, -хи—шп&вская вашва 
Черешник, -ка — черешневая 

зароспь. (решни. 
Черешнйна, -ни — дерево че- 
Черешня—черешня. 
Черідка, -ки—1) ум. от череда; 

2) свиное стадо. 
Черінь, -рІня и -реви—І) под 

печи; 2) платформа вад ово¬ 
дом кухоннои лечи (мєжду 
коміном и стеной). 

Черк, межд.т— 1) хвать; 2) чмок. 
Черкаси», -ну—род бу^ажной 

серой ткани, употребляемой 
для одеждьі. [касиву. 

Черкасиновий—ститьій из чер- 
Черкйтн, -каю—1) чертить; 2) 

ппсать; 3) бить (огнивом); 
4) шаркать, тереть; б) ру- 
гаться, поминав чорта. Ч* го¬ 
рілку, мед—випивать, -ся— 
дотрагиваться, касаться. 

Черкес, -са—черкес. 
Черкеска—Л) черкешенка; 2) 

верхняя черкеска (верхняя 
одежда). [ка. 

Черкітка—погремушка, трещот- 
Черкнути, -ну к черконути, -ну 

— І) черкнуть, бистро прове¬ 
сти чергу; 2) резнуть; 3) 
випить сразу; 4) побежать, 
броситься; 5) ударить; 6) 
броспть, швирнуть. 

Черленіти, -нію—красветь. 
Чернецтво, -ва — 1) монаше- 

ство; 2) монахи. 
Чернець, р. черця и ченця, ми. 

ченці—монах. 
Чернецький, чернечий — мова- 
шесквй. 

Черниця, -ЦІ—І) монахиня; 2) 
(раст.) черника. 

ЧернйчнТИ— 1) мон&шествовать; 
2) богомольствовать. 

Чер(е)нь, -рни—1} червий цвет, 
червая одежда; 2) чарние 
нитки; 3) чернь. 

Черпальниця, -ЦІ—черпатвль- 
ница. 

Черпач, -чі—черпальщик. 
Черствйй—свежий, упругвй. 
Черствіти, -вію — черстветь, 

твердеть. 
Черч* -Чи—(иоеек.) кошениаь. 
Черчиков ий—крас ний 
Чесальний - чесальний. Ч* щп - 

ка—щетка для очистки пень¬ 
ки, льна. 

ЧесанниЙ — (о колотне) само© 
лучтее я товкое. 

Чесати, -Шу — 1) чесать; 2) 
итти, бежать; 3) бить; 4) ру¬ 
бить; 6) ден — микать лея. 
-СЯ—чесаться. 

Чесний — 1) честнмй, правд п- 
вьій; 2) почтенанй. уважа«л- 

Ческота —добро детель. | м и и. 
Честень, -ТНЯ—памлтнвк, мо¬ 

нумент. 
Честь, -ТИ—1) честь; 2) репу- 

тацяя;3) почтение, уважение, 
Ч. давати — честь, почтение 
оказьівать. Честь на собі кла- 
ду- -из ув&жвниа к самому 
себе. Ч. стрінула йогб— ему 
вьшапа честь 

Четвер, -рга— четверг. 
Четверийк, -Ка — шлея с че- " 

тирьмя 'полосами (продоль- 
ньіми в поперечними). 

Четверня, -НІ—четверна, (вий. 
ЧетверокутніЙ — четмреуголь- 
Четвертина, -ни —1) четвертая 

часть, четверть; 2) четверть 
кварти. 

ЧствертанкиЙ — четверта чвий, 
Четвертяк, -ка — четирехгран- 

ньпЧ ячмень. 
Четвер уватнея, -р у ЮСЯ — запря¬ 

гать две пари водов в воз. 
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Четен, -на—плетеная в виде 
решетки стен на. 

Четнння» -ННЯ—хвоя. 
Четирня, -ні—все вместе че- 

тире колеса в возу. 
Четь, -ти—четверть. [ний). 
Че:шайстер,-ра овцевод (круп- 
Чечскати, -каю— (о пасекомит) 

трешать. 
Чечітка, -КИ -челотка, [свяпья. 
Чечуга, -ги—1) стерлядь; 2) 
Чечужина, -ни стерляжьемясо. 
Чи, сз.—ли, нли. Чи так, то й 
так—ну, лусть будет н так. 
Чи що—что-ди. 2) (мар.) раз- 
ве, неужели. 

Чигати, -гаю (на кого)—под- 
стерегать кого. (поги. 

чйжми, -жем—венгерские са- 
Чий, ЧИЯ, чиє—чей, чья, чье. 
Чийсь, чиясь, чиєсь, чийбго, 

ЧИЄЇСЬ, МССУП.—чей-то, чья-то. 
Чикати, -каю — 1) резать; 2} 

(о птичая) чирикать, стре¬ 
котать. (Членонне. 

Чйколоток, -ткь —коленное со- 
Чималий—лорядочньїй, доволь- 

н© большоіі, значитсльнізй. 
Чимчикувати—итти бистро. 
Чин, -ну—1) дсйствие, деявие; 

2) способ, образ. Яким чи¬ 
ном— каким образом. 3) чин; 
4) служба в церкви. 

Чинбар, -ря —кожевник. [ня. 
Чни[м]барня—нозкевня, дубиль- 
Чинбарство—кожевничество. 
Чкнитк, -нк»— 1) долать, про- 

и а водить, исполнять. Чини 
МОК» ВОЛЮ—ИСПОЛЙЯЙ моє же- 

лапне Чиніте ласку—сделай- 
те одоллсснио, пожалуйста, 
2) шкуру — дубить, видельї- 
вать кожу. 3) (об овцах) ро¬ 
дить; -СЯ—її де даться, про- 
походить, становиться; 2) 
ким, за кого—видавать себя 
за кого, ечнтаться за кого. 

ЧИИК&І -ки—вмделка кож. 
Чинник, -ка — 1) фактор; 2) 

(математ.) сомножитель. 
Чинш, -шу—рента, оброк. 
Чиншовий — оброчний, подат- 

вой. # * [рок. 
Чиншовик, -ка—влатящвй об- 
Чиияти, -НЯЮ—внчинивать, ви¬ 

де льівать, дубить. 
Чиньба, -би— вичинка, виделка. 
Чипіти, -ПЛЮ, -ЛИШ—торчать 
Чиранка—(утка) чирок. 
Чирва, -ВИ—(карт.) черви, 
Чирвбвий—(о масти в картах) 

черво ИНЬІЙ. 
Чирка, -ки—1) чирок; 

2) (івед.) чирей. [чирка. 
Чиря, -ряти—чиренок. итеиеи 
Чиряк, -ка—(мед.) чирей, ве¬ 

ред, нарив. [яміц, 
Чирякуватий—покритий чирі^ 

ями. [слитель. 
Чисельник, -ка — (матем.) чи* 
Численний — мвогочислеввий. 
Числити, -лю—1) считать; 2) 
на кого, на що—рае.счвтьі- 
вать ца кого, на что. 

Числб, -ла—1) число. Без чи¬ 
сла—без счету. То не к ч.— 
ато не в счет, ато исклю- 
ЧИТЬ. 2) КОЛИЧ0СТВО. 

Числовий—численний. Ч-ае мі¬ 
рило — численний масштаб. 

Чисниця, -ЦІ—три НИТКИ, V10 
пасма. ЙОМу ТрИ Ч-ЦІ ДО 
скерти — он одной ногой В 
гробу. 

Чистий—1) чистий, неаагряз- 
ноеншіі, проврачншЙ; 2) не- 
яаросшпй; 3) чистий, глад¬ 
кий; 4) чистий, опрятвив; 
5) подливний. Чиста рДзкіш 
—просто прелесть. Ч. сброщ 
—просто стид. Ч* четвер— 
четверг страстноЙ недели. 
Вивбдити когА на чисту воду 
—облвчать кого. 

чистило— Чоловічий Я4Л 
- ----- Г, - , -- 

Чистило—детский поедед. 
Чистина, -ни—чистеє, неза- 

роешее место. 
^ІКСТИТИ, -щу, -стиш— 2) чи¬ 

стить, очищать, прочищать, 
вичищать; 2) бить, колотить; 
-СЯ—ч и етиться. 

Чтісто, нар.—1) чисто. Ч. коло : 
посуди хбднть — внчего не 
оставдяет, все с’едает. 2) со- 
перш єн но. совсем. Геть ч. 
і все)—все до капли 

^ІИСТОВІД, -вбду—место (В рекг, 
озере) без водорослсй. 

Чистопблина^ни—чистое йоле. 
Чистйчка, -ки — чистуха, чи¬ 

стої! лотвая. 
Чистьоха, -хн—опрятвая, лю¬ 

бите льнид а чистоти. 
Читака, -ка—чтец, чтица 
Читальник—читатель. 
Читач, -ча—читатель. 
Чичіірк, межд. в вира.мсепші: Ні 
чичирк — на гу-гу, ви слова. 

Чичка, -ки—цветок 
Чшка, -КИ — хохол, волоси сие- 

реди голови. 
Чільний—1) главний; 2) голов- 

ной, лоб вий; 3) отборний, 
крупний, звачительвий, ви- 
дающвисн. 

ЧІП, р. чопа—1) втулка; 2) ко- 
лншек, зуб в бороме; 3) шив. 

Чіпати, -паю—трогать. 
Чіпкий—цеп кий, прилипчивий. 
Чіпляти, -ляю (що, на що)— 
прицепаять, вошать что; -ся- 
];за що пепляться; 2) до кого 
-еривязиваться, приставать к 
кому. (шерсть. 

Чістрити -рю—чесать пеньку, 
ЧІт, р. чету—чет, четвое число. 
Чічка, -кн—1) цветок; 2) точка, 

кружок; 3) плоское зервишко. 
Чманіти —угорать, одуревать, 
Чмара — покзрак, ириаиденис 

Чмелений—оталевшвй. 
Чмихати, -хаш, -єш и чмишу, 

-шеш, чмихнути, -ву—фир¬ 
кать, фиркнуть, пьіхтеть, 
дуть, подуть. 

Чміль, р. чмеля—Шмель. Слуха¬ 
ти чмелів —а) лежать на земле 
от удара; б) бить с иохмолья. 

ЧПбіт, -бота—сапог. 
Чоботар, *рЯ — сапожиик. 
Чйвгатн, -гаю—шаркать, игтц 
медленно. 

ЧАвеи, -вна—челн, лодка. 
Човникар, -ря—додочник (ма- 

стер), [заведующий лодками. 
Човновий — 1) чедвочний; 2) 
Човпти, -пу—1)кого—колотить, 

бить; 2) що — твердить, по¬ 
вторять одво и то же; 3) пле¬ 
стись, тащиться; -СЯ — то- 
лочься, возиться с чем. 

Чогб, пар—как, зачем, почему, 
ОТЧЄГО [почему “ТО. 

ЧогАеь, нар.—пто-то, отчего-то. 
Ч0К,шг() —хвать, цап! 
Чок,-ку* Чбком купувати—зо- 

купагь без веса, па глаа. 
Чолатнй — большелобьпі, ло¬ 
бастий. (чисток. 

ЧолкуН—(саполси. ипстр.) код- 
ЧАлА — 1) лоб, чело. Чолбм да¬ 

вати , оддавати—приветство- 
вать, кланяться. Ставити ч. 
кому, чому—встречать кого,' 
чтб лігцом к ляду. Чолом! 

а р и ветству ю, здра зству Йте. 
Бити, ударити чолбм—покло¬ 
ниться до земли, ПОКЛОНИТЬСЯ. 

ЧолА до чо іа—лицом к ляду 
2) фасад; 3) отборное зерно 

Чоловік» -ка — І) человек; 2 
мужчина; 3) же матий чело¬ 
век; 4) муж; &) крестьянив. 

Чоловічий—1) человеческнм; 
мужекой, мужесвий; 3) свой- 
ствем жонатому мужчино. 
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Чоловічок, -чка—1) ум. от чо¬ 
ловік; 2) зрачок. 

Чолов'яга — человечина. 
Чоломкання—целованис. 
Чоломкатися, -каюся — цеао- 

в&ться здороваясь, прощаясь, 
нирясь. 

Чом, чому, мор. — отчего, по¬ 
лому, зачем. Чому НІ—а по¬ 
лому же; конечно да. Чом та¬ 
ки—почему же, почому би. 

Чомусь, мар. — отчего-то, по¬ 
чому-то, зачем-то* 

Чорний—неустойчивьій, висо¬ 
кий п ТОНКИЙ. 

Чопко, нар.—неустойчиво. 
Чопове, -ВЙГО—пошлпва за пра¬ 

во продажи спиртних напит- 
Чорна, -но! -кутузка. [ков. 
ЧбрниЙ —І) чорний;2) грязний. 
Чбрне слово — брань, руга- 
тсльство. 

Чорнило, -ла—1) черная краска; 
2) черпида; 3) раствор купо¬ 
рося для чернения сапог. 

Чорнити, -ніс—!) що—червить, 
красить в червмй цвет; 2) 
кого—поносить. 

ЧбряІСТЬ— череота- 
4брно,кар.—черно, Ходити ч.— 
одеваться в чорную одежду. 

ЧорнобривецЬр-вця —чорпобро- 
Чорногуз, -за—алст. [вий. 
Чорноземля, -лі—чорнозем. 
Чорнороб, -ба—черпорабочии. 
Чоркотроп, -пу—путь, дорога 
но чериоЙ земле, не по снегу. 

Чорнявий—чорноволосий, Єрго- 
Чорнявка—брюнетка. [нет. 
Чорт,-та, мн. -рти, -ртів—чорт. 
Чорт-ма—нет. Чорт-матиме 
не будот. До-чбрта — много, 
масса. 

Чортеня, -няти—чертенок. 
Чортиця ,-ЦІ—чертояка. 
Чортівня, -ні (соб.)—чорти. 

Чортовиння—чертовщи на. 
Чортопхайка, -КИ — таратайка 
Чос, -су—зуд, чесотка. Дати, 

завдати чбсу — дать трепку. 
Чотирнадцятеро — чотирнад¬ 
цять человек, штук. 

Чотнрогранястий - четьірехсто- 
роинпй. [у гольник. 

Чотирокутник, -ка — четире- 
Чотиростінник, -ка — четире- 

гранник. [сложньїй, 
Чотирьохскладовий — четшрех- 
Чохла, -ли—обшлаг на рукаве 

рубахи. [тать; 2) величать. 
Чтити, чту, ЧТИШ—1) ПОЧИ- 
Чуб, -ба—1) волоси наголове; 

2) хохол. Чуба намнятк—по- 
трепать за волоси. Чуба на* 
гріти—а) вспотеть; б) устать 
от работи. 

Чубайка^кИ' хохолок (уптид). 
Чубанина, ^нн—таскание друг 
друга за волоси, драка. 

Чубатий—хохлатий. 
Чубити, -блю, -биш—драть за 

волоси; -ЄЯ — 1) драть друг 
друга за волоси; 2) (переносно) 
драться, не мирно жить. 

Чуббк, -бкаг—хохолок. |сьг. 
Чуботрус, -су—тропка заволо- 
Чувал.-ла—большой мешох. 
Чувати, -ваю —1) слихать;* 2) 

бить насторожо; -ся — чув- 
ствовать себя. [бурнус. 

Чугай, -гая, чугаіна — зипун; 
Чугайстер, -стра—лесной не¬ 
чистий дух. [тельний. 

Чударний — стравний, удиви- 
Чудасія, -сії—диковина, коме- 
дия, потеха. 

Чудернастий, чудерна[я]цькнй 
% —странний. 
Чудерство—1) чудовище; 2) ди¬ 

во, удивлевие. 
Чудний—странний, смешноіі. 

і Чудбвнй—чудний, прекрасний. 

чудовисько — чухмаритися 
—г - - .. - — 
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Чудбвисько, -ка—урод, чудо¬ 
вище. 

Чудовний—1) чудотворний; 2) 
чудний, 

Чудотзбрчик, -ка — проказник. 
Чудувати!ся),-дую{ся) (з кого, і 

на кого) — удивляться кому. 
Чужанина,-ни, чужаниця,-ці— ■» 

чужак, не родственник. 
Чужатися, -жаюся—чуждаться. 
Чужий—чужой. Чужа сторона 

—чужбива. 
Чужина, -ни — 3) чужбиаа; 2) 

.чужой человек. 
Чужинець, -нця, чужиня, -ні — 

чужак, пвостраноц. 
Чужовірний—пноверний. 
Чужовірство — пвоверье. 
Чужоземний—инозеьіний, ияо-! 

странмьій. 
Чужоземщина, -ни—1) чужие, 

иностраиние землп; 2) иио- 
ст|5анец, иаострапное. 

Чужолбжитк, -жу —Прелюбо- 
действовать. 

Чужомбвний — иноязмчнни. 
Чужосіледь, -лиця — иаоселец. 
Чужосторбнець, -нця — чуже- 

страиец. 
Чуйний — 1) чуткий; 2) бди- 

тельяиЙ; 3) сознатольвнй, в 
сознанип. [ность. 

Чуйність — чуткость, бдптель- 
Чукан» -на —кирка с клювом. 
Чулий—1) чувствнтельньгй, неж* 

ний; 2) отзьтвчивий. 
Чулість, -лости — 1) чувстаи- 

тельность, нежпость; 2) от- 
зі>шчивость. 

Чумак, -ка—ьумак. 
Чуманіти, -нію — 1) см. Чма¬ 

ніти; 2) сидеть как одуре- 
льїіі, здспживаться. 

Чумарка, см. Чемерка. 
Чумацтво, -ва — І) чумачество; 

2) (соб.) чумаки. 

Чумацький — чу мац кий, Ч-кр 
дорйга, ч. шлях — млечпт .і 
путь. 

Чумачка—1) пром исел чу ман ¬ 
ки й; 2) чумацкий караван. 

Чумка—чумная могила. 
Чумузий—чумазий. 
Чуні, -нів—валевккт. 
Чунтук, -ка—1) овчниа с ку|з 
дючяоп овци; 2) сафьянная 
кожа. 

Чу парний “Опрятний, красив . 
одетнй, убранний. 

ЧупоЙда, -ди—неряха. 
Чуприна, -ни - волоса ва голо¬ 

во спереди или на макушке. 
Чу прявий —хохлатий. 
Чура, см. Джура. 
Чуркати, -каю и чуркотітв, 

-кочу, -тнш — бнть струей, 
лпться струей. 

Чурок, -рка—1) маленький во- 
допад; 2) ключ (води). 

Чустрий—бодрий, крепсий. 
Чустрити, -рю—1) КОГО—бить, 
сечь; 2) (о дожде) лить. 

Чути, чую, прош. чув—1) сти¬ 
шать. Чуй, чуй — СДупіаТ;, 
слушаЙ! 2) чуять; 3) чувство- 
вать; 4) (как наречие) слипі¬ 
но; 5) (как кар.) с лиш но ду¬ 
шок; -СЯ — 1) стишаться; 2) 
чувствовать себя. Ч-ся педі- 
бре—чувствовать себа плохо* 

Чутий—слишаниий. 
Чутка, мн. -тки, -тбк — слух, 

’весть. Пішла Ч. — прошел 
слух. 12) чутний. 

Чуткий, чуТНЯЙ—І> слишний; 
Чутно, кар.—слишно. 
Чуття, -ття — 1) чуветво; 2) 

І слух (дух); 3) весть. 
Чуть, нар.—чуть, едва. 
ЧухаТИ—чесать; -СЯ—чесаться. 
Чухмаритися, -рюея—1) чесав¬ 

ся; 2) копаться, валандаться. 

*і .. " » . ’ • •І”'"- • . ' и б ' 
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Чухра, -ри—еруоленньіе ветви. 
Чухраля, -лі—чесальщяца (шер¬ 

сти). 
Чухрати, -раю — І) обрубу¬ 

вать, обривать; 2) рази прать 
шерсть; 3.) КОГО—бить, коло¬ 
тить: 4) Оежать. 

Чухрій,- рій—-вшпвец. (реіь' 
Чучверіти, -рію—корявить, хи- 
Чхати, чхаю — !) чпхать. Ч. 

мені на Ййго — шіевать мне 
на него. 2) с трудом иттв, 
ехать, тащцтьоя. 

Чхун, -на — много чихающии. 

Ш 
Ша , межд.—тише, молчать. 
Шабатувати, -тую, -єні-рвать, 

разршжть. [ка. 
Шабатурка, -ки — перенлет, пао-! 
Шабаш, -шу—1) праздеооание 
субботиего два у евреев; 2) 
коней. 

Шабельний—сабельньш. 
Шабельтас, -са—портупея. 
Шабля, -лі—сабля. (чмоклвая. 
Ша кати, -каю, -єш—єсть при- 
Шавкун, -на—мускусная утка. 
Шавлія, -ЛІІ—шалфей. 
Шаг, -га—грош, */2 копейки. 
Шагати, -гаю — 1) (о пламепи) 
пьішать, вспьіхивать; 2)итти. 

Шаговії Й—грошевий, [станка, 
Шайда, -ди — часі ь ткацкого 
ЦІаіка, -ки—тарелка весов. 
Шайність —честь, почтение. 
Шайтан, -на—чорт. 
Шал, -лу—бешенство. 
Ш а лапа, -ви — раяння, медди- 
тельниіі чедовек. 

Шаламатня, -ні'—шум, суєта. 
Шаланда, -ди—шлюпка. 
Шалапут, -та —1) сумасброд, 

- бостолковміі; 2) сектант- 
хлнет. [дувательство. . 

Шалапутнява, -ви—плутни, на- 
Шалапутство — легкомьіслен- 

ность, су м асородство. 
Шалататися, -таюся, шалатися, 

-лаюся, -ешея — слоняться, 
тлтяткг.н 

Шалдувати, -душ — ду рачить. 
Шалевий — шалевий, [хитрить. 
Шаленець, -нця—безумед. 
Шалений безумний, шальноб, 

бетеньш. д 
Шаленйстий—шальной. 
Шаленство, -на—безумне. 
Шалитан, -на — плуташка, мо- 
шеннпк. 

Шалівка, -ки—шалеика. 
Шаліти, -лію, -єш — безум¬ 

ств овать. сумасбродствовать. 
ШалДн, -на—зшелон. 
ШалтаЙ, -тая—сорванец. 
Шалювати, -ліою—обивать ша* 
левкой. 

Шаль, -ли—1) шаль; 2) пустеки. 
Шальвтра,-ри—мошенник, плут. 
Шалька, -КИ—1) чашка па вє- 

сах; 2) (мн.) шальки—малень- 
кие неси; 3) мешок, в кото- 
ром даєте я корм лошадям. 

Шальовб, кар.—вздор, пустякп. 
Шамати, -маю — 1) шуршать, 
шелестеть; 2) живе а гресть: 
3) єсть, гризть, же ват ь. 

Шауканкія—стдрческпй вевнят- 
ний говор. [ворно. 

Шамкати, -каю — ходить про- 
Шамкий-1) проворний, скорий; 

2) шуршаїдпй, шелестящий. 
Шамнути, -ну, -неш — 1 і бистро 

побежать, шмигнуть; 2) ваше* 
лестеть, зашуршать, шолох¬ 
нуть ся; 3) поніичечь на весла 

847 

Шамотатися, -таюся — швве- 
литься, возиться, рЕаться. 

Шамотіти, -чу, -тиш — шеле¬ 
стеть. 

Шамотня, -ні—1) шелест, шо- 
рох; 2) суетня, возня. 

Шамрання—1) шелест, шорох; 
2) роп от. 

Шамрити, -мрю, шамротгги, 
-речу, -тйш, шамряти, -ряіо 
—1) шелестеть, шуршать; 2) і 

роптать (па кого). Сумління 
шамряє—сов єсть не чиста. 

Шамша, -ШІ—шамкающиЙ, -ая. 
Шамшйти, -шу—шуршать. 
Шана, -ни — почтеиие, уваже- 

иие, честь. [жандарм. 
Шай дар, -ря, жандар, -ря — 
Шандра—путь, дорога. Шандру 

терти—мяться, возиться. 
Шандри ця, -ЦІ — часть крила 

ветряной мельници. 
Шанець, -нця—окоп. 
Шаноба, -би — честь, почет, 

уваженио,. почтевпе. Була 
Йбму ш,—досталось ему. 

Шанобливий, шановлйвий — 
дочтптельньїії. 

Шановний — почтенвмй, ува¬ 
жає мий. [ньій. 

Шаиталавий—рваний, изорван- 
Шанування — 1) чествованпе; 

2) угощение. 
Шанувати, -ную—1) чтать, по¬ 

читать, уважать. Шанувавши 
слухи ваші — с позволевия 
сказать, із зви ните за вира- 
женпе. 2) беречь, аащнщать; 
3) беречь, сохранять. Ш. 
одежу — беречь одежду. 4) 
принимать, чествовать. 

Шануватися» -дуюся — вести 
евбя хорошо, уважать себя. 

Шапар, -ря—ключник, зконом. 
Шапарка, -КИ— 1) «єна ключ¬ 

ника; 2) ключин ца, зкономка. 

Шамотатися—Шаркнути 

Шапнцй, -ЦІ — шапочка, шаи- 
ченка. [реве) кров а. 

Шапка, -ки—1) шапка; 2) (о ос- 
Шапкар, -ря—шаиочиик. 
Шапкобрання—1) разбор шапок; 

2) (переносно) опоздать. 
ШанковитиЙ—низкопоклоннии.. 

Шапкування — шапочннй по- 
кдон. 

Шапкувати, -кую — снимать 
шапку, стоять без шапки, 
низкопокл онни чать ;-СЯ—пр« - 
ветствовать (один другого}. 

Шаплик, -ка—перерез, невисо¬ 
кий чан. 

Шаповал, -ла — 1) шерехобой, 
войлочник; 2) шааочник, - 
лаюгдвй войлочньїв шапки- 

Шаповальня, -ні —шерстобойня. 
Шапран, -ну—шафран. 
Шапранівка—водка, настоянная 

на шафране. 
Шапурина—таичонка. 
Шапчук, -ка—колпак. 
Шар, -ру—1) слой; 2) ряд. 
ІПаоаги,-оаг—стоячая вешалка. 
Шарахнути, -ну—1) броситьс.: 
метнуться; 2) ударить, ви¬ 
стрелить; 3) дернуть. 

Шарварок, -рку— 1) обиватель- 
ная, поголовная работа ш> 
поправне дорог, мостові 
шум; 3) суматоха. 

Шарнй—серий, сероватий. 
Шарити, -рю—1) по, в чому 
шарйть; 2) чого, за чим — 
пскать. 

Ша рівниця, -ЦІ—корка для ви¬ 
пал иванвя сорних трав и 
окучиванвя растений. 

Шаріти, -рію—красветь,рдегь 
Шаркай, -на — сильний встер, 

буря. 
ШаркиЙ—проворний, бистрий 
Шаркнути, -кну, -неш — пр«> 

вести по косе лопаткой 
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Шарконути, -ну, -неш — рва¬ 
ну Ть КОСОЙ. |пур. 

Шар лат, «та —багра не д, пур 
Шарлаховий—пурпурний. 
Шарлбта (собир.)—босяка, шар* 

латаки. 
Шарнути, -рну — 1) Проситься 

полскать; 2) шаркнуть; -СЯ— 
тернуться. 

Шарпак» -ка—оборванец. 
Шарпанина, -ни—і) терзанае, 

разривание; 2) суєта, беготня, 
волнепие; 3) грабеж; 4) на- 
грабаенное добро* 

Шарпати» -паю, шарпнути, 
-пну—рвать, разривать, тер¬ 
зать, дер гать, рвануть, дер¬ 
нуть; -ся» -паюся — рваться, 
відриваться, вирваться, оро¬ 
ситься. 

Шарувальниця, -ці—женщина, 
ното ран мотижит. 

Шарування, -ня—сапавьс. 
Шарувати, -рую — 1) сапать; 

2) вимивать мочалой. 
Шарудіння — 1) шуршание; 2) 
шорох. 

Шарудіти, -джу, -диш— 1) шур¬ 
шать; 2) производить шорох. 

Шаснути, -ну—мелькнуть, про* 
Пожать. 

Шастати—1) шнирять; 2» то* 
лочь; -ся—шнирять. 

Шата, -ти—І) богатая одожда; 
2) риза; 3) оклад на иконе. 

Шатан, -на —чорт. 
Шатанина—суєта, беготня. 
Шататнся, -таюся — еновать, 

суетпться, шататься. 
Шати до, -ла—лгуа. 
Шатириги, -рю—1) искать, ша¬ 
рить; 2) мошввинчать. 

Шатківнйця, -ці — прибор для 
тішкования капусти. 

Шаткувати, «кую—резать, шин- 
кишіть, рубить, крошвть 

--  . . „д 

Шаткувальний —предназяачен- 
ншй для кроте ви я* 

Шаткіо, пар.—нарядно, в наряд* 
ной одежде. % 

Шатнутися (по що)—-броситься, 
метнуться за чем. 

Шатро, -ра — шатер. 
Шатровий —шатернии* 
Шах в і ф ] а—шкаф. 
Шахварня—буфетний шкаф. 
Шахв[ф]увати, «вую — расто 
Шахрай —мошенник. [чать. 
Шахрайство — мошенаичество. 
Шахрувати, «рую—1) мошенаи* 

чать; 2) мотать, расто чать. 
Шахрун, -ні—мошенвик, мот 
Шахтар, -ря—шахтер. 
Шахтний—шахтенний. 
Шашель, -ля, -ли—'червь-древо- 

'Точед. 
Швабський—немецкпіі. 
Швагал[й{ка—праща. . [щз 
Шпагати,-гаю—метать яз пра- 
Швагер, -гра—шурин, 
Швадрон, шзадронії—зскадрон 
Швайка—1) толстое шило. Зо¬ 

лота швайка мур пробиває— 
деньгами все можно еделать. 
2) шппль на зданий; 3) род 
дотской игри; 4) оелошиедка; 
5) род риби. 

Швайкало—шатун, бродяга, 
Швайковитий — шилообразішн 
Шваля, «лі — 1) швея, пиши- 

ва;іьпіІіща; 2) бревно, рааре 
занное вдоль. 

Швалька—гусеница мотиш»ка 
Ш вальний—швейний. Ш. ма¬ 
шина — швейная машина. 

Швальник» -ка—швейвик. 
Швальни. -Ні—швадьня. 
Швара—і) плетений шнурок 

2) лс5са из белого конскогс 
волоса; 3) (шд.) високая 
острая трава; 4) табачиая иа- 
хучая сипмось. 
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ШваргЛа, шварготання —кри¬ 
кливий в бистрий разговор- 
(восточних народов). 

Шварготати, шварготіти ,-гочу, 
«тйш — крикливо п бистро 
разговаривать. 

Шваркнути, -кну — ааввенеть, 
зазвучать, загреметь.. 

ИІварнути, «ну—сверкяуть. 
Шварунок, -нку—пз яв, дефект. 
Ш^арії^-цу—вакса. 
Швацькйй — швей ньш 
Швач, -ча—швейник. 

, Швачка—швея. „ [ся. 
І Швєядалка празднотатающая- 
Р’ Швендяти, -даю, -єш» швендя-! 
І ТИ, гДЯЮ, -€Ш—ШЛЯТЬСЯ, СЛО- 

няться» бродить. 
Швендя ,-д1-праздношатающи й- 

сяг -щая ся, неп осе да. Швенді 
- справляти—словяться. 
Швендяння — бродяжив чество. 
Швець» р. шевця—сапожник, 

І. * * башмаяник. [дать. 
Швйгати, «гаю — бросать, ки* 
Щвигнути, -гну—едернуть, со 

‘.рвдть. 
Швидкий -скорий, бистрий, ао- 

спешннй, проворний. Швид- 
к ка смерть — скоро посталеная 
Р смерть. Швидка допомбга— 
Щґ скорая помощь. [бистрота, 
■швидкість, -кости — скорость, 
Щ Швидко, нар. — скоро, бистро, 
Швидковіддя—бистроводне. 
Швидкома, н&р. — па скорую 

| .. руку. 
Швидкувати, -кую—спешить. 

р Швйдче, швидчій, швйдчіш, 
швидчіше, пар. —скореє. 

Швиргати, -гаю, швиргонути, 
**Н у — швирять, ш нирнуть. 

Швиргома, пар. — швириувшп. 
Швірень» -рня—шворень 
Швірка, швбрка—шворка 
Шво, р. шва—1) шов; 2) шптье. 

Уі;|, ,рОС. СЛОШ». Аі НІКОВбЬМІЙ ^ 

Шебснути, -ну-ішрвуть. 
Шебсько, нар.—бистро. 
Шевдатися, -даюся—путаться. 
Шевернбгий — косолаоий, кри- 

вовогвй. 
Шевлюга ,-ГИ —дрань, мерзавец. 
Міриляга—дряавой конь, кляча, 

овца. [ская. 
ШЄВНЯ, -ні—сапожнаа мастер- 
Шевство—сапожное ремесло. 
Шевський—сапожвий. Шевська 

смола— вар, [чать. 
Шевцювати, -цюю — сапожни* 
Шевчук *— сапожньш подма* 

стерье, сапожвий ученик. 
Шейкатися, -каюся—шататься, 
шнирять. 

Шепевнло» -ла—непоседа. 
Шелеп, межд. — бац, шасть. 
Шелепа—р&стяпа. 
Шелепати» -паю—брести, шле* 

иать по грязи. 
Шелепнути, -ну—1) упасть с 
шумом; 2) бацнуть, зтдарить. 

Шелепотіти, -чу, -•ПІШ—шеле- 
стеть. • {дурьго. 

Шелепуватий — глуповатьій, с 
Шелеснути, -сну — 1) зашеле- 

стеть; 2) плеснуть, упасть в 
воду с шумом. [лест. шум. 

Шелест, -ту, шелестіння—ше- 
Шелестівка—(ірам.) согласпая. 
Шелестіти, -лещу, -стйш—шв- 

лестеть, шуметь. ^ . 
Шелестбвйй -(ірам.) согласний. 
Шелсс(т)6, межд.—шасть. 
Шелихвіст, -хвоста—1) особая 

порода уток; 2) ветреоник, 
пустоп человек* 

Шелом, -ма—шлем. 
Шеляг, -га—старішн-я ^іе;ікая 
монета, грош, см. ш*г* 

Шельмбванець, -ния—1) ^“* 
моньїп палачеи, вяеименьїі 
каторжнпк. [шельми, плути. 

Шельмбта, -тн (собир.)-жулье, 



Шельмувати—Шивитк>ааши 

Шельмувати, -мую — 1) клей- 
мить' 2) б ранить, шельмовать. 

Шемелнти, -ліо—шелестеть. 
Шемтіти, -мчу—шзфшать. 
Шенелія, -лі!» шенеля, -лї— 
шинель. 

Шепеляти, -ляю» -ляєш—шепе¬ 
лявить. 

Шепотання, шепотіння- шепот. 
шептавье. 

Шепоти, -тів — 1) Прлшептьі- 
вааье;2)ябеднпчество, нау пі¬ 
ни ч єство. 

Шепотйнник, -на — 1) йашеп- 
тьівающий, шептун* 2) на- 
ушнцк; о) медкий баз&рньїй 
торговец. 

Шеп(о)Туха, -хи — 1) закдппа¬ 
тельня ца, коддунья; 2) (общ. 
р.) нашептьгватель, -вида. 

ІІГеп(і)т, -(о)ту — і) шепот; 2) 
(ля.) натептшванье, прпшсл- 
тнванье. 

Шептання, — шептавье, шепот 
Шептати, -пчу, -пчеш—1) шеп¬ 

тать; 2) (о зпахарс?)іве) прп- 
шелтьівать; 3) паговаривать, 
наудшичать. 

Шептун, -на, шептуха, -хи— 
.знахарь, знахарка. 
Шерег, -гу—ряд, шеренга. 
Шеретувати, -тую — стропть в 

рйдьь 
Шерен, -рєну—нагромождепаьге 

ЛЬ'ДІІНЬІ. 
Шерепа—безобразная жевщипа. 
ШерейатиЙ—І) шершавий, ше- 
реховатий; 2) безобразний. 

Шерет&вка—просорушка, [ний. 
Шеретувальний — шервтовоч- ! 
ШеретуЬати, -тую — обдирать 
шелуз^ на зерне. 

Шерех, -ха — масса оторвав- 
хпихся Ісусочков тонкого льда. 

Шерітвас, -еа, -су-чан. 
Шермицерїя, -ріі —фехтоваиье. 1 
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Шерстебка, -ки- небольшой ру¬ 
банок. 

Шерстина — шерстинка. Ні шер¬ 
стини (нема в дворі)   яет 
скота, ни одной скотини. 

Шерсткий-]) жесткий, шере- 
ховатий; 2) загрубельїй. 

Шерхнути, -хну, -неш—1) ПО- 

дергиваться льдом; 2) (о коже 
человет) долаться шерехова- 
і ьш; 3] зашелестять, запіур- 
шать. 

Шершень, -шня, шерстень, -тня 
—(насек.) шершень. 1 

Шестерня, -ні—шестерик, ще-■ 
Шестеро -шестеро. [стерка. 
Шестиголувний—шестиглавий. 

: Ш ести кут ній—ше стиу ГОЛЬ н и й. 
Шестикутник, -ка шестиуіоль- 

впк. 
Шестина, -ни — шостая часть. 
Шестишаговик, -ка—^монеіа в 
шесть грошей, три копейкп. 

Шестірко—шесть штук. По ше¬ 
стірку Дали—дали по шесть 
штук. 

Шиб, -би п -бу—1) образ, ІШД, 
фигура. Не таким шибом—не 
таким майором. 2) исфтяиші 
скважина. / 

Шиба, -би, ішібка, -кн—окои- 
ное стекло. А 

Шибайголова—сорви голова. ■ 
Шибати, -баю—1) бросать, уда-1 

рять. ш. собою — метаться, 
бросаться. Шибає охйта—Се¬ 
рет охота, хоч^тея. 2) на 
кбго—бить ішхожим па коте; 
-Ся—1| метаться, бросаться; 
2) стучать, греметь. 

Шибеник, -ка — 1) висельнпк, 
«остойньій виселвцм; 2) ша- 
лун, сорвпголова. 

Шибениця, -ці—внселлца. 
Шибиткувцтий — шаловдивий, 

бистрий. подшіжнбЙ. 

Шнбкнй—Шитки Н01 

ШибкнЙ стремительвнй. би* 
стрий, порнвястьій. 

Шибко, нар. — стремптельво, 
бистро, поривисто. 

Шибнем, пар.—с размаху. 
Шибнути, -ну—1) оросить, уда¬ 

рить; 2) дернуть. Чорт ііогі 
шибнув—чорт его попутал 

Шиоучий—бьющвй в нос. 
"Шиаерт, -ту—виверт. 
Шкверток, -тка—провор, жив¬ 
чик, хитре д. 

Шнгалля, шигйлля, -ля — тон* 
кив ветви, молоди© побеги. 

Шигирявий—картавий. 
Шийка—1) ум. от шия, 2) гор- 

лишко бути ЛІСП. 

Шик, -ку—строй, шеренга, ряд. 
Шикувати, -кую—стропть в ря¬ 

ди; -СЯ—стройться в ряди. 
Шило — ШПЛО. Йогб й шило 

гйлить — такой счастливьш. 
Не вміє й шила загострити— 
цп к чему не способен 
Шилом їхати—ехать, запряг- 

,іші лошадеи гуськом 
Шимшикати—шамкать. 
Шчіна — 1) шина, о ковка; 2) 

рельс. 
Шиндокбра — мошна, калита. 
Шиндувати, -дую — обдирать 

кожу, очищать от коже. 
Шинк» шиибк, -нку, ШИНЬиК, 
р ^миньку — кабак, пптейньїй 

Шинка—ветчива. [дом 
Шинкар, -ря—кабатчвк. 
Шинкарка — кабатчица. 
Шинкарство — занятие кабац- 

ким ііромьіслом. 
Шинкарський—кабацки й 
Шинкарювати—заниматься ка- 
бадкпм промислом. 

Шинкувати, -кую—1)см. Шин¬ 
карювати; 2) що—продавать 
(на винос), разливать еапит- 
ки; 3) расточать. 

Шинувати ,-ную-обтягпвать ко¬ 
лесо тпноіі, оковкой,ободом 

Шип, -па—щуп (железная пал¬ 
ка для прощуїшваїтия кладовУ 

Шипот, -та—І) шуршанле; 2) 
шипе ниє падающей водьі; 3) 
пороги, стромипна на реке. 

Шипотіти, -почу--шипеть. 
Шипшина—шиповнйк. 
Шипшиновий — еделанвий аз 
шп повни ка. 

Шир, -ру —ширь, ширина 
Ширина—платок. [межуток 
Ширина — пространство, про- 
Шнринька—1) носовой платок; 

2) кусок полотна, плат; 3) 
разрез в брюках. 

Ширити, -рю — 1) расшорать. 
2) распространять; -СЯ — 1) 
расш яряться; 2) распроетра- 
няться; 3) располагаться, рас- 
кидиваться. [путь, ткнуть 

Ширнути, -ну — сунуть, иир« 
Широкий — 1) широкий; 2) об 
ширньїй; 3) смелий. 

ШирДкІСТь, -кости—ширина. 
Ширбко—1) широко; 2) обстол- 

тельно, пространно. Розводи¬ 
тися ш.—разглагольствовать 

Широковидий — широколиці! й 
Широкомовний - многоречиньїи 
Широкополий обширниіі. [ний 
Широкославний — прославдон- 
Широчезний* широченний — 

очень широкий. 
Широчінь, -ИНИ, -ИНІ— ширина. 

Ширшати, -шаю -расширяіься. 
Ширяння — 1) пареніїе, аол«т; 

2) тьїканпе, пнрянье. 
Ширяти, -ряю — 1) парять, ро¬ 

ять, плавпровать; .2) тикать. 

Шитві, -ва—титье. [пьірять. 

ШИТИ, ШИЮ, ШИЮТЬ —ШИТЬ; 
-СЯ — 1) шиться; 2) прола¬ 
зить между чем. 

Шитки, -так — титье, узори. 
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Шиширхнути, -хну — зашрле- 
стеть, зашуршать, шелох- 

в 

нуться. 
Шишка—І) шишка; 2) у краше¬ 

на© из теста; 3) свадебньїй 
хлвб особого рода; 4) кри¬ 
шечка курительной трубки. 

Шия» р* шиї—шея. В три шия— 
взашей. 

Шшавка—зуд. . 
Шістка, -ки — 1) шестерна; 2) 

(гая.) 20 геллеров. 
Шкаберка—щепка. 
Шкаббра—щель. 
Шкаворбнок, -нка—жаворонок. 
Шкадло — падаль, стерво. 
Шкалі, -дів—клепки (Оочечньїе). 
Шкалубати, -баю — козирять, 
Шкалубина — щель, раеселииа. 
Шкалювати, -люю— 1) подіїи- 

мать на смех; 2) поносить, 
бранить. 

Шкандиба, -би—хромон. 
Шкандибати, -баю — хромать. 
Шкапа, -пи—кляча. 
Шкапина — І) клята; 2) святая 

конская кожа. 
Шкарадний —- гадкий, мерзкий. 
Шкаралупа, шкаралуща—скор* 
лупа, кожица. 

Шкарбан, -на, шкарбун, -на 
— 1) истоптаними башмак, 
сапог; 2) вришедшая в ие- 
годность, изаошенная вещь. 

Шкарбутати, -таю, -еш—швьі- 
рять, -ся (чем) 

Шкарпе[і]тки, -ток—носки. 
Шкарубіти, -бію —* 1) (о вск)^) 

замерзать; 2) (о руках, коже) 
корйветь, [ватьш, корявий. 

Шкарубкий—жесткий, шерехо- 
Шкварити, -рю, -риш—^ силь¬ 

но вагревать, жечь; 2) жа¬ 
рить, педжаривать (в сале, 
в масле); 3) делать с сплой, 
напряжением (бить, . бажать 

цр.); -ся — жариться, под- 
жари ваться. 

Шкваріньчати, -чу — шппеть, 
огризаться, перебраниваться. 

Шкварка, -ки — вмтошіеїшьш 
кусочек сала, внтопка. Д&тн 
шкварки—задать баню, дать 
трепку 

Шкварний — жаркий, знойньїй. 
Шкварнути, -ну — оросити, 
ударить, грохнуть, бїіеснуть. 

Шкварчати, -чу, -чиш—гаипеть 
и трощать на огне, 

Шквирдявйй — бурвьій. 
Шквиря, -рі — (О погоде) свег , 

с ветром. [ней. 
Шкепиття, -ТЯ—обломкя кам- 
Шкереберть, пар. — вверх но¬ 

гами, вверх дном. 
Шкйлити, -лю — иаемехатьея. 
Шкиль, -лю — манер, обрааец. 
Шкип яр, -ра-оспопрививатель. 
Шкитавий —бродячий, но имею- 
щпй определенного местожи- 
тельства. 

Шкитйр, -ря - ЬольшоЙ кусок. 
Шкідливий -(о домашких живот- 

кмх) проказливьтй, 
Шкі дний — вредньїй. 
Шкідник, -ка—1) Вреднтель; 2) 
шалуи, проказник. 

Шкільний—школь внй. 
Шкіра—кожа. 
Шкірити,-рю зуби—1) оскалп- 

вать зуби; 2) (переносно) 
смеяться. 

Шкіряний — коясаньїй. 
Шкірястий—кожистмй. 

Шкло, см. Скло. 
Шкловар, -ра—стекловар. 
Шклорозтопний — стеклопла- 

вильни іі. [скресть. 
Шкйблити, -блн» — скоблить. 
Шкода — 1) вред, убьіток; '>) 
шалун, причнняющий вред 
(тож© п о животньїх). 

Шкода—Шля му вати 
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Шкбда, нар. — жаль. Ш. праці 
—най рас пі.їй труд! 

Шкбдити, -джу» -ДИШ—1) вре- 
дить, приносить иред. ужи¬ 
ток; 2) проказничать; 3) га- 

Шкодіти, -дпо» шкодувати, 
_дуЮ_1) жалоть, сожалеть, 
■З) вродить, причинять вред. 

Шкбла. р- шк*л — школа, 
училище. Віддати, послати 
ДО ШКІЛ - отдать, послать и 
учень©* учиться. 

Шкблик-черпак. 1ник- 
Школяр, -ра—Школьник, уче. 
Школярство, -ва—І) школь,п - 

чество; 2) (соб.) школьники. 
Шкбрба — старая иссохшая, 

сморщенная женшина. [бить. 
Шкбрбати. -баю-тянуть. тере- 
Шкорупа-норка на поверхно- 

сти земли, затвердевш. почва. 
Шкорупкйй, шкоруплий — ие- 

і'Ладкий, заскорузлий. 
Шкорух, -ха—ряоина. 
Шкреблб, -бла—скребница 
ШКребач, -ча—скребок(инс х ру 

• ьимтт). [заячий жир. 
Шкрум—1) нагар в ГРУ° ’ • 
Шкрябання—царапанье. 
Шкрябати, -баю - П скресть, 

царапать; 2) п*охо писать, 
виводить каракули. 

Шкряботіти, -чу, ^МШ-иара- 
пать. скресть. 

Шкуяити, -лю—донимать. 
Шкулкий шкулький-1) ДОНИ- 

мающий; 2) чувствптельнии. 
«Шкулко, ШКуЛЬКО, пар. Д 

■ маетбольно, чувствительно. 
Шк^|і|ра_1) шкура, кожа О 

оїЦр шкуру-кр^е 
чнві» (хотеть. доо^ ься 
гої- -2) (бранно»,) стерва. 

Шкуміт -та—кусок кожи. [ж». 
Шкураття, -тя (соб. (—куски ко- 

Шкура[Я]тяниЙ—кожани». 
Шкурка—1) ?/«• ог шкура; -) 

кожи ца иа плодах; ЗІ п.юн ка. 
Шкурматок, -тка — 1) посяед- 

НИЙ клочок; 2) отрепье. 
Шкурник, -ка—шкуродер, 

'шлапатник, -ка—оборвьіш. 
Шлейка* -ки —1) от шлея4 

2) подтяжка; 3) йевьісокий 
воротвик в рубахе. 

Шлея. Р- шлеї—шлея, 
шлик’, -каї) шапка; 2) отви- 

слмй верх в шапке. 
Шліхтувати,-тую—полировать. 

і Шлунковий—желудочннй. 
шлунок, -нку—желудок. 

Шлюб, -бу— 1) 
; брати, взяти, иа шлюбі сто¬ 

яти, до шлюбу «тати-він¬ 
чаться, обвенчаться. Шлюб 

- давати, дати—венчать.оивек- 
чать. 2) брак. За другим шлю¬ 
бом—по второму браку, 

шлюбний, шлюббвий—Оорач- 
ний; 21 веичальньїй, свадео- 
ний. Ш-на розлука—развод. 
Шлюбна жінка — законная, 
вввчааная жвна. 

Шлюбувати, -бую — І> 
обет; 2) венчаться, всг)па.ь- 

ШлАнДра—і) неряха; 2) (брак- 
ное) см. Шльоха. 

Шлюха* см. Шльоха. 
1 Шляк, -ка—1)- обшивка внизу 

платня, кайма; 2) (»«м.) >дар. 
ШЛЯК би тя трафив — раз- 

рази твоя. >. 
Шлям—1) ял, грязь; 2) мех; 3). 
длинньїй шов в тудупо. 

Шлнма, -МИ—(у человека) клю- 
сти. чица. 

і Шлямпати, -паю —бродить, оре- 
Шлямувати, -мую—1) очищать 
дао пруда; 2) перемивати 

і кишки для коли ас. 
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111л ярка—оборка. 
Шлях | -ху—1) большая проез- 

/ісая дорога; 2) путь. Битий ш. 
— торная дорога, больгаак. 

Шляхе[6]тнии■— благородний. 
Шляхетніти, -шіо — облагора- 

ясиваться. [(соо.) дворяне. 
Шляхетство — 1) дворянство; 2) | 
Шляхетський—дворянскнії. 
Шляховий—дорожньш. 
Шляхта — шляхта, дворянское 1 
сословие (в Польше). 

Шльондра—шлюха. 
Шльбнка, -ки—1) овца силез- 
Ской породи; 2) шерсть си- 
лезскоії овділ; 3) масо силез- 
ской овци. 

Шльонський—сллезский. 
Шльбха» -хи — потаскуха, гу- 
ляющая баба. 

Шдяхтнч, -ча—дворянин. 
Шляхтянка—дворянка [стать., 
Шмагати, -гаю — стегать, хде- 
Шмагонути, -ну—с сплой хле- 

стнуть. 
Шмалій— 1) см. Смалій; 2) хо¬ 

лодний, рсзкий ветер 
Шмалко, нар. — бистро, жпво 
Шмальний — (о вспірс) жгучий, 

резкяй. 
Шманделок, -лка—кусок. 
Шмаркати, -каю—пускать соп¬ 
ли яз носа. [бедняк;3) молиш. 

Шмаркач, -ча—1) сопливьш; 2) 
Шмаркачка—соп лпвая. 
Шмарки, -ків—сопли. [ли, 
Шмаркоти|і]ння—мокрота, соп- 
Шмаровоз, -за—1) смазчик; 2) 

грязнмй; 3) невзр&чньїй (че- 
лонек). 

Шмаруватн, -рую — смазьівать, ! 
Шмат, -та — 1) кус, кусок; 2)1 
большое количество. Шмат 
роббти — дорядочво работн. 

Шмата, -ти—лоскут, ветошка, 
тряика 

Шматковий—кусковой Шмат¬ 
кове сало — шпик, сопаос 
сало, 

Шматбк, «тка — 1) кусок; 2; 
подобие, народи я на ято. 
Шматбк пана — своего родя 
барин, подобие бари на. 

Шмаття» -тя — 1) рванье, ог- 
репье, обривки; 2) белье; 3) 
одежда (всякая). 

Шматувати, -тую, шматати, 
-таю — разривать, разрезм* 
вать на куски. 

Шматура—цвсл. от шматбк. 
Шмат яр, -ра—ветошвпк, старь- 

евщик. 
Шмергелевий—важдаяний. 
Шмергель, -ля—важдак. 

і Шмигляти, -ляю — ШНІЛрЯТЬ, 

бегать 
Ш милити, -ЛЮ н виражений: 
Шмилити губки — ежимать 
губки, кокетнияая. 

Шмиткий —проворний, ловкий. 
Цімбнця, -ді—1) неяистоидот- 

ньій человек; 2) безнравствен- 
иая женщииа; 3) влагалище. 

Шморг» межд. — дорг. 
Шмбргати, -гаю — І) дергать; 

2) очищать ноньку от ко¬ 
стри ки; -СЯ -(о вереє ке) дер* 
гаться. 

Шморгнути, -ну — 1) дернуть; 
2) ударить: 3) удрать; і) 
вбежать, иибежать. 

Шм6рш(ж]ки, -шок — морщіі- 
пи, складки. 

Шмугляти, -ляю—тереть, сти¬ 
рать кожу, обдирать кожу, 
делать на коже ссадпньї. 

Шмукляр, -ра позументщик 
Шмуклярня» -НІ—^позумеитнаа 
мастерская 

Шнир, -ру н пираж.. До иширу 
—до-тла. до конца. 

Шнйпмти, -рю —шнирять. 
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Шнур -— 1) веревка; 2) отвес 
(плотвицкий инструмевт); 3) 
ряд; 4) мера длкни 21 са-1 
жевь; б) пуповина. 

Шнурований — 1) зашнурован- 
ньій; 2) увязанньїй веревками. 
Шнурбванї брбви — ровние 
и тонкпе брови. 

Шнуровиці, -виць—корсет. 
Шнурувати, -рую— 1) шнуро* 

вать, зашну рови вать; 2) увя- 
зьівать веревками. |во. 

Шовковиця, -ці —тутово© дере- 1 
Шблом — шлем. 
Шолбмик — шапочка. 
Шолопати, -паю - 1) (обуттх) 

єсть зерно; 2) шуршать, ше- 
лестеть; 3) риться в чем? 
перебирать что; 4) кое-что 
понимать, соображать, 

Шолудивець, '-вця— паршивец. 
Ш одуди вий—пар шивьш. 
Шблудї, -дів—парши, струпья. 
Шалуминня—стебли кукурузи. 
Шалупайка—шелуха, скорлупа. 
Шіпа, -пи—1) клеть; 2) вавос, 

. *род сарая; 3) балаган. 
ІІІбри» р. шор — шори, чрод 

»»’упряжп. Убрати в шори — 
' обмануть, надуть. [шавий. і 
Шорсткий—шереховатнй, шер- 
Шоршавість—піереховатость. 

Шостак,, -ка — 1) пмегощпй 
шесть пальдев тта руке; 2) 

4 монета в 3 коп. (6 грошей). 
Шостака, шістка — шестерна. 
Шестикутник, -ка — шести- 

у гольник. [гранник. 
Шостмстінник, -ка — шести- 

* Шосток,‘-тка — шесть штук, 
щесть раз, 

Шпагатина—одна нить шпагата. 
ШпДДЛЮВаТИ—шпакловать. , 
Шпак, -ка— скворец. Шпака 

вбити—дать промах. Шпака 
удріти—вздремнуть. 

Шпаківня—1) скворешннда; 2] 
тюрьма, каземат. 

Шпакуватий—седоватий. 
Шпалір, -ру—обои. 
Шпара, -ри— 1) щель, паз. тре- 
шина; 2) (л*к.) боль в паль¬ 
цях от мороза. 

Шпараги, -раг— спаржа. 
Шпаргал, -ла—старая исшісан- 

ная бумага. 
Шпарити, -рю, -риш—1) обва¬ 

ри вать кипетком; 2) бить, ко¬ 
лотить. [бистрий- 

Шпаркий — ирьіткиіі, скорий, 
Шпарко, пар.—притко, скоро, 

бистро. 
Шпарування, -ня—замазиванне 

углублениіі глиной. 
Шпа рутина—щель. (риться 
Шпати, шпаю, -єш—копаться, 
Шпапір» -ру—прогулка. 
Шпацірувати, -рую — прогули- 
Шпачйний-скворцовнй.[ваться. 

Шпеник, -ка — 1) шпенек, ко- 
иец стреліл, стержня; 2) нож¬ 
на, черенок листа, плода. 

Шпент, -ту—в виражений: До 
шпенту—до-тла. 

Шпета, -ти — в виражений: До 
шпети, не до шпети—кстати. 
некстатп. 

Шпетити, -чу,-тиш—поносить, 
ругать, одкорблять, у нажать. 

Шпетненько, пар* — 1) встати 
2) иккуратно, опрятно. 

Ш петіш Й—безобразний, плохо й 
Шпиг, -рі—шаоон. 
Шпиг, -гу—костний мозг. 
Шпигати, -г£к>» шпигнути, -ну 

_1) уколоть, колоть; *-) Го¬ 
ворить, сказать колкости, яз¬ 
вить словами. 

Шпигинар, -рю скипидар. 
Шпигин4Лі<й-скппИдарньш. 
ШпигинарНЯ, -ні-скипидарний 

завод. 



Шпигувати — Штапування 86 Ь 

Шпигувати, -гую—шпнонвть. 
Шпилити, -дю — при наливать 

булавками, шпильками. 
Шпилястий—ХОЛМИСТЬШ. 

Шїінль, -ля — холм, невисокая 
круглая гора. 

Шпилька—1) булавка; 2) шпиль¬ 
ка головная; 3) шип, колюч¬ 
ка, лист хвойних растений. 

Шпильковий — хвойний. 
Шпильчастий —игольчатшй. 
Шпиндель, -для—поршень. 
Шпиняти, -няю—1) колоть; 2) 

корить, у корять, колоть на- 
емешкамн. 

Шпинь, -ИЯ—1) шип, варсзивае- 
мий на части спяцн; 2) часть 
веретена; 3) часть моталки. 

Шпирнутя, -рну—пирнуть. 
Шпиталь, -ля—госпвталь. 
Шпитальний—госпитальний 
Шпнхлір, -ра—амбар. 
Шпиця, -ЦІ—1) спица; 2) сна¬ 

ряд для сннмання кори с бе¬ 
рези. [етий. 

Шпичакуватий—колючий, игди- 
Шпичастий—остро конечний. 
Шпичка — 1) заостреіший ко¬ 
ней, заостренвая палочка; 2) 
колючка на растенки. 

Шпіальтер, -теру—цинк. 
ШпІгувати, -гую—шпиговать. 
Шп ік, -ку—мозг в костях. 
Шпірувати, -рую-сечь, мучить 
Шионька, -ки—запонка. 
Шпоріішки, -шок —смородина. 
Шпорнути» -ну—кольнуть. 
Шпбртання—1) ковиряние;. 2) 

возня, 
ШпОртати, -таю—козирять, -ся 

—копаться, риться с чем 
Шпотатися—спотикаться 
Шпувати, шпую — 1) дуть с 

силой, бурно; 2) волновать- 
сн, бушенать; 3) {об охотюі- 
иг.сй Г6(5яхе'| иекать 

Шпуга —железиая планка, по¬ 
лоса, 

Шпуля, -лі — цевка, шпулька. 
Шпурляння—швшрянпе. 
Шпурляти, -ляю, шпурити, -рю, 
шпурнути, -рну — бросать, 
швирять, Оросить, ш вир¬ 
вуть; -СЯ — Оросаться, шви* 
ряться (чем). 

Шркфтар, -ря—едоводитчик, 
Шрифтарня, -ні—словолитня. 
Шрифтбвня, -НІ—типографекая, 

наборная касоа. 
Шріб, -ба—винт. 
Шріт, р. шрбту — дробь (для 

стрельбн). 
Шротівниця, -ці—дробонница 
Шруб, -ба—винт. Як на шру- 

бах хбдить—жпвой, подвиж- 
ной, проворний. 

Шрубель, -бля —зубило. 
Шруока, -ки— гайка. 
Шрубуватн, -бую—вивтить 
Штаб, -6у—1) сорт; 2) вид, 
Штаба, -би — полоса (железа 

стали). 
Шталт,-ту, см. Кшталт, 
Шталтити,-чу, -тиш (до чбго) — 

иттн, п од ходить, прпличе- 
ствовать (кому, чему). 

Штамларюя, -ні—штамп овоч наа 
мастерская, завод. 

Штампувати, -ную, -еш — 1 
(о земле, о бревне) виразнії- 
вать; 2) ште&шелевать. 

Штани, -нів и штзні—пантало¬ 
ни, брюки, шаровари. Ш. де 
паска — застегиваются на иу* 
говицу. Ш. до очкурні — 
штани на веревочке или 

ремешке. 
Штанята, -нят, штанці, -ців 

— штанишки. 
Штапувания—1) стегание (при 
шитье); 2) узори, нашивка 
гарусом или цветн. нитками 
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Штапувати, -пую — 1) стегать 
(при шитье); 2) делать узори, 
нашивки гарусом шш цпет- 
вьіми нитками; 3) вьітова¬ 
ри вать, бранпть; 4) колотить, 
тузить, дубасить. [фпгура. 

Штатула, -ли—теяосложеняв, 
ШтатуЛьний—видний, рослий. 
Штахв[ф]ет, -ту, штахв[ф]ета, 

_ТИіі_зстафета, [ограда. 
Штахети, -хет — решетчатая 
Ште[и|львзга, -ги—вага (в аки- 
Штельмах, см. Стельмах, [паже). 
Штемп, -пу—клеймо. 
Штеяпаль, -ЛЯ — столб фунда- 
мцнтд в дерев, иостройке. 

Штаб, -бу — 1) форма, манер, 
образец- На такий ш.—таким 
манером. 2) мелко истертнй 
уголь. 

Штибель, -бля—1) ласть цер¬ 
ковного здавия; 2) шар, на 
котором укреплен крест. 

Штивний—жесткий. 
Штил, -ла—удар. '(е.и. Шталт. 
Штиль, -лю —манер, образец. 
Штир, -ря—1) зонд, шуп; 2) по- 

неречина в якоре. \ 
Штйрн, -рьох—четнрв. 
Штирк, -ка — хвастун, фертик. 
Шіирхонути, *ну—сильно нир¬ 

нуть, ткнуть острием, коиь- 

йутЬ. і 
Штиря, -рі — беснлодная овца. 
Штих, -ха — 1) остршіі конец, 

острие: 2) копье, пика; 3) 
стежок, стежка; 4) пласт 
з'емли в одну лопатку; 5) ре- 
зец;*6) гравюра в а дереве. 

* Штихарство—резьба по дереву. 
Штовх, межд.—толк. 
Штовхан, -на—толчок, тумак. 
Штовхати ,-хаю—толкать. 
Штбла — впадина в скале* 
Штбрцом, нар.—прямо, верти- 

Штрикавка, штрикалка—1) ин- 
струтиент для провалнваюія; 
2) шприц; 3) спршщовка. 

Штрикати, -каю—1) колоть, пи¬ 
рять, тикать; 2) прнгать; -ся 
-—колоться, 

Штроп, -па—кояьцо для овази 
весла с уключиной. 

Штудерний—1) хитрий; 2) замьі- 
словатий; искусньїйі ^ 

Штука, -ки—1) часть чвго-лябо, 
кусок; 2) искусство; 3) вегць: 
4) хитрость, уловна, проделка. 
Братись на штуки—употре- 
Олять хитрості!, уловки, а) 
диковина, трудность Огне¬ 
ва штука—фей е рве ріс. 

Штукар ,-ря—шутник, забавних, 
проказник. 

Штукарити, -рю — шугать, за¬ 
бавно проказить. [ница. 

Штукарка—забавница, проказ- 
Штукувати, -кую, -€Ш~поста¬ 

влять предмет из отдельньїх 
пастей. [т"ам- 

Штунда, -ди—штундизм, ^ап- 
Штундар, -рЯ—штундист, баи- 

тист, евангеяьсіс.-христианпв. 
штурляти, -ляю, штурнути,-ну 

—толкать, толкнуть. 
Штурм,-му—1) штурм, приступ; 
Ч) шторм, буря на морс. 

Штурма, -ми—1) буря, шторм; 
2) шум, крий, [лий чвловек. 

■Штурмак,-ка -неловкиіі, веуме- 
Штурпак, -ка—1) пень от еру а- 
лонного раетения; 2) оалоее. 

Штурханець—тумак, п1,н0Ки 
Штурхати, -хаю, штурхну » 

-ну—толкать, толкнуть. 

Шубовснути, -сну 2:: 
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Шуга, -гй—первьіії лед. 
Шугати, -гаю—1» летать, про- 

изводя шум; 2) дуть силь¬ 
ними поривами; 3) очигцагь 
зерно от пили. 

Шугнути — шарахнуться. 
Шуканина—поиски. 
Шукання — ясканае. 
Шукати, -каю (кого и за ким) 

—искать;-ся (за ЧИМ)—рази- 
скивать. 

Шукач, -ча — искатель. 
Шулик, -Ка, ми. шулики — ле- 

пешки с растертшм маком. 
Шулі[й]ка—коршуе. 
Шуляк, -Ка — отборная кваше¬ 

ная капуста. 
Шум, -му—1) пеня, накипь; 2) ' 
мильная пена; 3) йена водя¬ 
ная; 4) волнеаве, водоворот; 
5) пзум; 6) хороводная пера. 

Шумівка, -ки—1) денная водка; 
2) шумовна. [новаться. 

Шуміти, -мію— пениться, вол- 
Шуміти, -МЛЮ, *мйш—шуметь. 
Шумка, -ки—1) певна; 2) песня 

(веселая); 3) танед. 
Шумкий—шумний, шумящий. 
Шумливий — 1) пенистмй; 2) 
Шумний-пепящпйся. [шумний. 
ШумОВЙна-пенка.вакішь. [чать. 
Шумотітн, -мочу,-таш— жур- 
Шумувало — аенка на супе, 

вареньп. 
Шумування — 1) брожение; 2) 

вспеоение. 
Шумувати, -мую—1) бродить; 

2) селиться; о) ензимать сенку. 
Шупити, -плю (в ч6му)-смис- 

лпть, появ мать (вчемичто), 
Шура—сарай, вавес. 
Шурати — пропзводить шум, 
шаркать. 

Шурнути, -рну, -неш —1)толк- 
нуть, нирнуть; 2) бросить- 
ся; 3) повалить. 

ШурубейнИК, -ка — дентин, го¬ 
лиш. 

Шурубура, -ри—1) курилесник; 
2) хули гав. 

Шурубурити, -рк> — 1) курале* 
сить, буянить, бедокурить. 

Шурубурство — 1) куралесни- 
чанье; 2) хулаганские виход 

Шурхати, -хаю —шмигать, (ки. 
Шурхнути, -ну — произвести 

. торох; -СЯ — провалиться. 
Шурхотіти, -хочу — шуршать, 

про «зводить шорох, шеле- 
стеть. [лестоть. 

ШурчаТИ, -Чу — шуршать, ше* 
Шуря-буря — впхрь. 
Шустати, -таю, -єці — шелу- 
шпть, очищать от шелухп. 

Шустрий— бойкий, проворний. 
Шустрити, -рю—лупить, коло¬ 

тить, бить. 
Шусть, межд. —1) шасть, шмиг; 

2) виражает бистрое всовтл- 
вавие во что. Ш. на люльки 
—давай меняться трубками. 

Шусьнути, -ну—шмигнуть. 
Шутий — безрогий, безухпй, 

бесхвостіліі. Ш. собака—без- 
ухая собака, Ш-а корбва -бос- 
хвостая корова, Ш. цап—ко¬ 
зел без бороди. Ш. чоловік 
безухнй илп безволосий че- 
ловек. Ш-а коза безрогая ко¬ 
за. Ш-а ШЙЯ— обнаженная, не¬ 
прикритая воротннком шея. 

Шуткома^ нар.— шутя 
Шуткування—шутки. 
Шуткувати, -кую—шутпть. 
Шухля, -лі— лихорадка. 
Шухляда, -ди—1) ягцпк в сто¬ 

ле, вьідвпжаой ящик; 2) шка- 
% тулка. 
Шушвалок, -лка, шушваль, -ли 

—шушера, шушваль, дрявь. 
Шушукати, -каю — шептать, 
шептаться; -СЯ — гаептаться 
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щ 
Щабель, -бля— 1) перекладина 

в лествице; 2) (переносно) , 
атап (в раз в н ти и). [клади нм. 

Щаблястий — имеющий пере* 
Щавель, -влю—щавель. 
Щавбвий -щавелевий. Щ. квас , 

—щавелевая кислота. 
Щадити, -джу — 1) сберегать; 

2) щадить. 
Ща дл йви Й—бер ежлл вий. 
іЦаднйця, -ці—І) сберегатель- 

яая касса; 2) копилка. 
Щадок—1) р. -дка — потомок; 

2) р. -дку— наследие, след. 
Щоб і щадну Його не було — 
чтоб и звання его не осталось. 

Щакати, -каю—раскалнвать. 
ІЦамба—^большая щепка 
Щамбити—щепать 
Щасливити, -влю — осчастлив- 
ливать. [стливица. 

Щасниця,-ці—счастливец. еча- 
Щасно, пар.—счастливо. 
Щастити, -тйть (безл.)—1) да-^ 

вать, посилать; 2) везтп^ уда¬ 
ваться; -ся—благоприятство- 
вать, удаваться. 

Щастя, -тя —рчастье. Щастя- 
ДОЛН—счастдивая с.удьба. 

Ще— ещб. Ще-Ще—©ще кое-. 
как. Ще б пак—ещеби. Ще— 
(при ответе) еще нет. При¬ 
йшов батько?—Ще], 

Щебати, -баю — отщипивать, 
обривать. * 

Щебетамня—1) щебетанпе; 2) 
веселий разговор. болтовня. 

щебетати, -бечу,-чеш—1) ще¬ 
бетать; 2) лепетать, говорить. 

Щебетливий — 1) щебечущиа, 
яевучий; 2) говорливьій. 

Щебетуха—1) (о птиче) певунья; 
2) говорунья, болтунья. 

Щедрець;-еця—щедро дающий 
Щедрий —щедрий. Щедрий ве¬ 
чір — канун нового года. 

Щсдрння, -ні—1) щедрость; 2) 
щедрий человек. 

Щедрівка — новогодняя обрядо¬ 
вая песня. 

Щедрувати, -рую—пвть ново- 
годние обрядовие посни 

Щезати, -заю—исчезать. 
Щезник, -ка—нечистий дух, 
гном. По скелях ховається щ. 
—вокалах прячетея гном. 

Щелепа, -пи—челюсть. 
Щолина, -ни—щель, скважпна, 
промежуток. 

Щеміти, -млю—щемить. 
Щент а виражений: До щенту 
до-тла, до корня, совершенно. 

Щеня, -няти—щевок, волчоної: 
Зінське щеня—слепиш. 
Щеп, -пу и щепа— прививка, 

черенок, при витий к дереву. 
Щепина—балка, связивающая 

евпзу стропила. 
Щепити, -плю, -пйш — припи¬ 

нать (деревна, оспу). • 
Щепій, -пія, щепгільник, -ка— 
осп опр и в п вате л ь. 

Щепко, пар. — (о взвеиишшн'і) 
точно, без породу. 

Щеплення—прививка. 
Щерба —навар па чсго-янбо, уха. 
Щербатий—1) надколотий, ни4 

зубренньги; 2) (о челоаеке) с 
випавшими зубами; 3) с не¬ 
достатком, веудачвий. Щер¬ 
бата дбля—горькая судьоина. 
4) (о луне) на ущербе. 
Щербата правда—не вполне 
правда, скореє ложь. 
правда. [изяв. 

Щербина — зазубри на, орешь. 



Щербити—Щука 

Щербити, -блю—лелать зазуб¬ 
риш*. [вень с краями, 

Шертовйй —касьшааїшй в уро- 
ЩерТЬ в вираженим: У щерть— 

1) в уровень с краями; 2) с 
переполневаьши краями. 

Щигол, -гла—щегод. 
Щикол одна—щп колотка 
Щнмки, -ків—тиски. 
Щип, -па—1) клешня у рака; 

2) ' (межд.) щип, цап! 
ЩипальцІ, -лець — челюстл у 

насєкомьіх. 
Щипка, -ки—щипок. [едкпії. 
Щипучий — 1) щипающий; 2) 
Щирець, -рця —* 1) нетровутая 

поява; 2) целина; 3) чистий 
їіесок. До щирця—до дна. 

Щирий—1) искренний; 2) истин- 
ннй, вастоящий; 3) неіюд- 
дельний, безпримесньїй, чи¬ 
стий. Щире золото—чистое 
золото, 4) усердннй, Щира 
праця—усердная работа. 

Щирість, -рости — і) искрен- 
ность; 2) усердие. 

Щирозлотий, щирозлйтний—из 
настоящего золота. 

Щит, -та — 1.) гребень криши 
яз би; 2) трехугольвий бок 
кровля; 3) щит; 4) верхушкі 

Щититн, -ся, -чу, -ся, -тиш, 
-СЯ — 1) защищать, -ся, обе¬ 
ре гать, -ся; 2) з чбго гор¬ 
диться, чваниться чем. 

Щитний—1) уютншй, безопас- 
ньій; 2} плотво приходящийся. 

Щйтно—плотно, без щелей, 
Щитчик* -ка — свекловичньїй 
клоп. 

Щіль, -ли, щілина, -ни—щель. 
Щільний—платно аристаюіцпй. 
Щільник, -ка—сот.* 
Щількиця, -ці—прокладка. 
Щільничний — прокладочний, 

уолотн птельни й 
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Щільність, -ности —плотнбеть 
(прнлеганпя). 

щільно — 1) плотна, не остав- 
ляя промежутков; 2) в обхват 
Щільно бреше—складно врет. 

Щітка, - -ки—щетка, 
Щіточка, -ки— 1) ум. от щітка; 

2) кисточка. 
Щіть, -ти—1) см. Щітка; 2) яе- 

салка, гребень. 
Що—что. Не що давно — не 

очень давно. НІ до чого — пп 
к чему аегодний. Ні по 
чому—нипочем. Що-сша, що- 
ейли—сколько хватіїт сили. 
Що-мДга—сколько возможно. 
Що за — как, какой, какая, 
како§ Що-будь— 
Що-найдужче — как можно 
сильнеє. Що-найперше — 
прожде всего. Що-раз* Що¬ 
разу—всякий раз, ежочасно. 
Що як гляне —* что НИ гля- 
нет, то... Дівчина, що чбрнїі 
брови—де вушка с чернмм'' 
бровами. Що заплатили - 
сколько заплатили^ Гріє вона 
що-небудь—греет она сколь¬ 
ко- нибудь. Одежа що лиш 
від пбяса — одежда только 
От пояса. 

Щоб, щбби—4) чтоои;2) если*б. 
Щовб, -бу, щДвба, -би — кру¬ 

тая верху шка горн, у тес. 
Щогла, -ли — 1) шест; 2)мачта. 
Щбгловий — 1) мачтовнй; 2) 
при годний для мачт. 

Щоденний — ежедиевний, на¬ 
сущний. 

Щоденник —І) дневшзк; 2) еже- 
дпевное издание. 

Щомісячний—ежемесячниіі 
Щорічний—ежегодньїй. 
Щось—1) что-то; 2) что-нибудь. 
ЩочасниЙ—постоянний. 
Иїук», -ки, шупак, -ка—щук?. 
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Щулити, -лю, ‘ЛИШ очі — 1) 
црищуривать гяаза; 2) вуха 
—прижимать уши; -СЯ . 1) 
ежигься; 2) щуриться. 

Щуняти, -няю (кбго)—травить, 
натравливать (собаками). 

Щупати—1) шупать; 2) (кур, ви¬ 
ноград) пробовать, ощупивать. 

Шунта, -ти— щедотка. 
ЩуПТЕТИ, -таю -дотрагиватьсл 

касагься. 
Щур, -ра—1) криса; 2) стриж 

(птица). 
Щурйчий—1) крисиний;2) при- 

надлежащий, свойствєнньїй 
стрижу. 

Ю 
Юга, -ги — І) род сухого ту¬ 

мана в жаркий летний день; 
2) вьюга, стужа с ветром и 
голояедицен; 3) поднебесье. 

Югнути, -ну—1; побежать, мах¬ 
нуть; 2) юркнуть. 

Юд, р. юда—рябина. 
Юда, -ДИ — 1) злой дух, не¬ 

чистая сила; 2) Иуда; 3)! 
(щкольн.) доносчик. 

Юдей, р. юдея—иудей, єврей. 
Юдити, юджуг юдиш^-1) под- 

стрекать; 2) искушать; *•>) 
(шхолькО доносять. 

Юлавий — слабосильний, 900с- 
силевший. 

Юнак, -ка — 1) молодой чело- ■ 
век; 2) молодеп, удалец. 

Юнацтво — 1) молодечество, 
удаль; 2) моло^ди, удальци. 

Юпка, -ки —верхняя одежда. а 
Імужская) род полукафтавья 
ІЯшская) род пальто в та 
ллю, род сака. (гурьба 

Юрба, -би, юрма, -ми—тол па 
Юрист, юриста, -ти—юрист 
Юрливий —жпвой, проворний 
Юрода, -ди—юродивий 
Юрту вати, -тую — волиовать 

возмущать; -ся —суетиться 
возиться, сбиваться в купи 

Юха, юхи, юшка, -ки - суп 
уха. жидкая пища. Набратись 
чисї юхй — усвоить чьи МЛ 
нерьі, обьічаи, дух. 

Юхта, -ти—1) юфть; 2) отв«р 
стив в стенке печи для чи¬ 
стки дьімовой груби. 

Юшити, -шу, -шиш—(о «рови 
литься. 

* * 

я 
Ябличко, -ка—коленная чашка 
Яблуко ^г-ка—яблоко. 
Я блуквний—яблочньї й. 
Яблуневий—яблоневий. 

Яблунина, -ни—1) ябловя; 21 
яблоневое дерево. 

Яблуння, -ния (соб.)—яблони 
Яблуня, -ні—яблонч. 
Яблучний—яблочний 

Я в дох і шк | а, -ки -рью ка-аядотк а 
Явище, -ща —1) явление; 2) ви 
денне, приииденне, призрак 

Явір, р. явора—явор, клен (не* 
мецкий). 

Явки в вираженім* У явки 
видимо, явно . 

Явкотіти, -кочу, -ТИШ - у 
шать, вважать 
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Явлений—я вл енний, чудесний 
> Я-на вода—крещенская вода. 
Явлйти,-ляю,-єш, явити, явлю, 

явиш—являть, явпть, покази- 
вать, пред’являть, пред’явить; 
-СЯ—являться, явиться, по¬ 
кази ваться, показаться. 

Яворйна, -ни— 1) яиор; 2) (соб.) 
я ворони е дереьья. 

Яга, р. ЯГИ—злая баба, яга 
Ягіддя, -дя (сой.)—ягодьі 
Ягідник, -ку — стеблп, кустьі 

клубнпкп или землянвки. 
Ягнитися, -нісся, -нииіся — 

рожать ягнят. 
Ягниця, -ці, ягнйчка, -ки— 
молодая овда. 

Ягня, -НЯТИ —1) ягненок. бара- 
шек; 2) агнеа. 

Ягнятина, -ни—мясо ягненка. 
Ягнячий—1) свойственньїй, при- 

надлежащпй ягненку; 2) сде- 
ланвьій из шерсти или овчи¬ 
ни ягненка, иоярковьіЙ. 

Ядерний—1) зернистий; 2) здо¬ 
ровий, крепкий, МОЩНЬІЙ, 
плота ьш; о) (о почве) плодо- 
родний; 4) свежнй, холодно-1 
ватьіЙ; б) (о речк) связншй, 
основательний. 

Ядернїстк -ности — 1) верни- 
стость; 2) крепость, плот- 
ность; 3) связаость, основа-! 
тельпооть (речи). 

Ядрб, -ра—зерно (хлебное), се- 
мячко, зерно ореха. 

Ядряний—1) крупнозернистий; 
2) свежий, холодноватьій. 

Ядуха, -хи—одишка, задишка. 
Яєчний—яячньїй, 
Нєч[ш|ня, -ні—япчница. 
Яз, р. язу, см. ЇЗ. [овраг. 
Язвина, -ни — нора, ущелье, 
Язик, -ка—1) язик. НІхтб тебе 

за язик не тяг—никто тебя 
непринуждал говорить. При¬ 

кусити язика — замолчать 
Німий Я•—а) скотина, живот- 
ное; б) дитя. 2) язик» речь; 
3) народ, нацпональность; 4) 
язик, пленник. 

Язикатий—болтдивьій. 
Язикбватий — язьїкообразний. 
Язикодзвбн, -на—боптун, *нья 
Язикослбв, -ва—остряк. 
Язичити, -чу—сплетаичать 
Язібаба, -би — 1) ведьма; 2) гу¬ 

сенице. 
Яйце, -ця—яііцо 
Яйцюватий—яйцевидний. 
Як, нар,—І) как. Як на ім’я— 

как по именп, как зовут. Як 
СЯ місш? — как поживаешь? 
Як має бути—какбитьдолж- 
но. Як видно з усьбго—ПО 
всем данним. Як же—а) как 
же; б) да как, у ж как Як- 
не будь—как-вибудь. 2) как- 
будто# будто Оьі; 3) если. 
Як би, ЯК би що—если би, 
когда би* 4) когда, во-время; 
5) чем, нежелп; 6) лить, толь- 
ко; 7) смотря по, смотря как, 
смотря какоЙ. Одягаються, 
звичайно, як у кбго достаток 
— одеваготся, повятао, смот¬ 
ря по тому, какие средства. 
Це як до чоловіка: один за¬ 
робить, а другий і своє про- 
рббить—смотря по тому, ка- 
кой человек: один зарабати- 
вает, а другой п своє спу- 
стнт. 8) вот-вот, чуть, едва. 
Дивиться увічі, як не ска¬ 
же— смотрит в глаза, чуть 
не загозорит. 9) что. Як ка¬ 
жете — что ви говорите. 

Який, яка, яке — 1) накой; 2) 
которий; 3) некоторьій; 4ї 
иной, 'другой; 5) какой-ни- 
будь. Не" який — не олень 
большой, вебольшой. І не 

Икийсь—жени на 8 Ьб 

який він чолоеік, а лиха на- 
рббить — и незначительньїй 
он человек, а беди наделает, 
Перечасував яку годйну->пе- 
реждал некоторое ‘время. 
Який-будь — какой* вибудь, 
накой бьі то нн било. 

Якийсь, якась, якесь-какой-то. 
Якір, р. якоря—якорь. Я* вгб- 

ру—подвпмай якорь! 
ЯкіС(т)ний—качествевний 
Якість, кости — качество. 
Якїт, р. якоту—крик, гам. 
Яклнти, яклю, -лиш —кляачить, 

вьіпрашивать. 
Яко, нар. —как. Яко міга—изо 
веех сил,номере возможности, 

Яковб, пар.—как, каково. 
Якісь, кар.—1) как-то;2) как*то, 

раз как то» одналсди; 3) как- 
Ялйнка, -ки—елка. [нпбудь. 
Ялинник, *ка—ельник. 
Ялиновий ~ еловий. 
Ялівка, -ки — нетель, неплод- 

ная корова. 
Ялівник, -ку—1) молодой скот; 

2) гулевой скот; 3) неплод- 
нне корови, ‘овци. / 

Яловець, -вця—можжевельник. 
Яловий—(о скоте) бесплодний. 
ЯловцевкЙ—можжевеловьій. 
Яловичина, -ни—говядиаа. 
Яловіти, -вію—1^ (о самкс ско¬ 
та) оставаться бесплодной; 
2) (о земле) оставаться не- 
вспаханной. 

Ялбза,. -зи—1) засаленний, пс- 
пачкаїший человек; 2) мед- 
лительний человек. 

Ялбзитй, яложу, -зиш—мазать, 
пачкать жирним. 

Ялося, см. Ятися. 
Яма, р. ями —1) яма, 2) моги¬ 

ла; 3) погреб. 
Ямелина, -ни—омела. 
Янгол .-Л8 и янголь.-ля—ангел 

Янголя, -ляти—ангелочек. 
Яндй[о]ла—большая глинянаї 
миска с ушами по краям. 

Янтра, -ри —янтарь. 
Яр, р. яру —овраг, дог. 
Ярига, -ги, ярижник, -ка—1) 

обидчик; 2) недослушньш, 
буяй, шалун; 3> стяжатель, 
лихопмец. 

Ярий — 1) весенний, ЯрОВОЙ; 
.2) молодой. Ярий ВІСК — бе- 
лий воск от первого лета. 
3) полньїй сил, страстний 
ПЬІЛКИЙ. 

Ярина, -нй — 1) яровой хлеб; 
2) яровие. посеви; 3) яровое 
поле; 4) овощи, зелень. 

Яринний—1) яровой; 2) овощ- 
ний. Я-на страва — вегета- 
рианская кухня. 

Яриця, -ЦІ —яровая пшеница. 
Ярість—страствость, пил, по¬ 
ловая возбужденаость. 

Ярка, -ки—1) молодая, годова* 
дая овца; 2) яровая пшеница. 

Яркий—1) страстний, £рішй; 2) 
острий,* хорошо режуший; 3) 
резкий, горящий, блестящий. 

Ярмаркбвий — 1) ярмарочньїй; 
2) приохавшпй на ярмарку. 

Ярмаркувати, -кую—торговать 
ва ярм&рке. 

Ярмарок, -рку — ярмарка. 
Ярми|і]с, -су и ярміз, -зу— 1) 

! способ, средство. Знаходити, 
учиняти Я.—давать порядок, 
лад. 2) предлог. Знайшли я*— 
нашли предлог, 

Ярмб, -ма—1) ярмо; 2) пго. 
Ярмул;р]ка, -ки—ермолка. 
Ярувати, ярую—яриться, бить 

в любо ви ом воабужденпя^ . 
Яруга—большой овраг, дог. ^ 
Яса, -сй—1) огласка, шум; 2; 

салют; 3) знак, покааание. 
Ясенина, -ни—ясеневое дерево 
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Ясина, -нй—шум, тревога, ог- 
Ясинівий—ясеневий. [ласка. 
Ясир, -ру-г-илеііиьіе вз населе- 

ВИЯ, взятого в неволю. 
ИСКЙНЧ, -ні—се пера. [ви. 
Ясла, р. ясел—1) ясли; 2) дес- 
Ясна, р. ясен—десни. 
Ясний—светльїй.блестящий, св- 

яюго.пй, чистий, прозрачвшй. 
Яснйти, ясню, -нйш — 1) де- 

лать блестящнм, полироват^; 
2) об'яспять, из ясадть. 

Ясніти» -нію, -єні — светлеть. 
Яснобарвні — светлшх цветов. 
Ясновел^мбжний—свотлейгаий, 

дтедьцьіІЇ, превосходатеяь- 
Ясносншневий—красний, [вьій. 
Ясвожовгий — светло-желтьій, 
Яснобкий—со светльїми, бде- 
стящпми главам и. 

Яснота, -ти—1) светлость; 2) 
светяме цвета, краска. 

Ясувати» -сую~ салютовать. 

ЧН4 

Яти» йму, ймеш — напинать, 
браться; -СЯ (ЧОГО)—браться 
за что. Я лося (безл.) — при- 
линво, хорошо, красиво. Як 
ялося—как вьішло. 

Яте[і]р, -ера — вентер. 
Ятка, -КН — палатка, балаган. 
ЯтрИТИ, ЯТрЮ, -рЙШ—растра в* 
ллть. 

Ятрівка, -ки— жена мужви на 
брата. 

Ятряний—(об огне) сильно пи- 
лающяії. 

Ячання» -ння — крик лебедя. 
Я чати, ячу, ячиш—(о лебедях) 

крапать. 
Ячмінка—ячменная солома. 
Ячмінь, -меню—ячмеяь. 
Яч[ш]ций—ячменннй. [лома. 
Яч ш]пмця, -ЦІ—ячменная со- 
Ящірка» -кн—ящерица. 
Ящурі -рЗ — 1) Саламандра; 

2) ящур. 






